
Câmara dos Deputados- Impresso em 30/1212014 17:09- Página 3 de 13 

DO . 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

SESSÃO DE 1826 

. ')_. 

TOMO SEGUNDO , ... , ' . ' 

. ' 

RIO DE JANEIRO 
-~·--· .. ' . 

. Typographia do imperial lnstituto Ar-!.istico, rua Primeiro de Março n. 21 _ 
' i .... ' ,-:, 

1874 
~ .-. : : 



' · . 

Camara ·dos Senhores Deputados 
. ___ -....;.·-- ==-

-· --------·--··--- - -·- ·- - - -----·-----

- .. , ' 

' . 



Câmara dos Deputados -Im presso em 30/12/2014 17:09. Página 2 de 13 

CAMARl DOS SRS. DEPUTADOS 

Ses!i>ão eJD t 0 de Junho de t 828 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Reunidos os Srs. deputados ás 10 horas, proce
deu-se á chamada, e acharão-se presentes 63, 
faltando o Sr. Borja Pereira sem causa motivada. 

O SR. PRESIDRNTE declarou aberta a sessão, e o 
Sr. secretario 1\laia leu a acta da antecedente, que 
foi approvada. · 

Por não haver expediente, passou-se á primeira 
parte da ordem do dia, abrindo-se a discussão sobre 
o parecer adiado da commissão de minas e bosques, 
ácerca do projecto do Sr. Getulio. E por esta occa
sião pedio a palavra, e disse 

O SR. Dus: - Queria eu fallar contra o parecer 
da commissão; não soi se elle fica adiado (Dizen
do-lhe o Sr. presidente que não, continuou .) Pois 
então sempre vou dizer alguma cousa. O projecto 
não é, como diz o parecer contra o direito de pro
pr~edade, antes é muito util á nação; porquanto 
Vai fazer que se descubra aos olhos de todos um 
thesouro, que se acha debaixo de uma autoridade, 
e que não lhe serve de nada. Ainda que o regimento 
dos mineiros estabeleceu premios a quem descobre 
uma mina, tal co usa nunc~t tem effeito; porque só lá 
vão bandeiras e forca armada. Adaptando-se o pro
jecto, podem ir explorar as minas, pessoas de outra 
ordem ; do que se ha de seguir muito proveito. Eu 
queria que, quando se dessem terras, fosse com a 
condicão de deixarem os donos escrutarem-nas 
quaesquer que a isso se propuzessem; pois é preju
dicial que nom se aproveitem os proprietarios, 
nem consintão isso a pessoas que o podem fazet·. 
Quanto ao argum~nto das macb~nas nós não as temos, 
e apezar de tudo as nossas mmas tem prosperado. 
Voto, pois, contra: o parecer da commissão. 

O SR. · GE-ruuo: - Diz a commissão que o meu 
projec.to não · é mataria de deliberação. Sr. presi
dente, os nossos juizos são como os nossos relogios: 
cada um se governa pelo seu. Eu digo pois que o 
meu projecto não é contral"io á constituição, e estou 
intimamente convencido· que todos os projectos, de 
cuja execução depende da felicidade da nação, devem 
ser objectos de deliberação. Sr. presidente, quando 
o meu projecto foi á commissão, pensei que ella o 
redigisse conforme dispõe os §§ ~ e 23 do art. 179 

<ta-cuastitai~ão. e-nunca me passon pela lembrança 

1 q~e .d~s~ess~ que ~meu projecto era contra a con
slttulçao. Sr. pres1dente, se eu cedo o meu direito 
em favor de todos e todos em meu favor como aqui 
se ataca o direito de propriedade? Q~em duvida 
que ~a mineraç~o depende muito e muito a felicidade 
pub~1ca.? Isto e t~ma verdade; e tratando tantos 
esct·tp_tores_ de ou~ros objectos, desde a nossa rege
neraça~, ~mda mnguem escreveu sobre este, sendo 
cousa tao.n~portante. Voto, pois, contra o parecer 
da comm1ssao. 

O Sn. ~AIA: - Não duvido das boas intencões 
com que o 1ll ustre autor do projecto o offereceu ã est~ 
ca~ara: estou _convencido. que no-lo não apresen
tana, se ~e. nao persuadisse que delle se tiravão 
graud~s utlhdades. Porém não sei aonde irão ter as 
garl!-ntlas do cidadão brazileiro, se acceitarmos aqui 
proJectos de semelhante natureza; não sei como se 
possa a~m~t~ir o projecto em questão, se attendermos 
á con~t1tu1çao no ~rt: 179, 9 22 (leu.) Assim vai a 
propne~ade_ ,do~ mmet~o a ser exposta a qualquer_ 
outro Cl~!ldao. :Sr. presidente, a mineração, entendo 
eu, que e o mesmo que qualquer outra industria, . 
e que nós nos devemos regular a seu respeito do 
mesmo modo_ que ~e qualque; outra. O mineiro, que 
tep1 uma mma nca, convem guarda-la muito em 
segredo, para a livrar dos ambiciosos e mesmo 
dos ladrões, que podem vir ~obre ella; 'c o que a 
tem pobre, tambem lhe convem occulta-la, porque 
menos tem com que se defenda de al«umas de
m~ndas. Dem~is, Sr. ·presid~nte, parac se apro
vel~arem_ as riquezas das mmas, os verdadeiros 
metos sao estabelecer escolas, em que os mineiros 
se instruão nos princípios desta arte: isto é con
forme com o espírito da lei e a facilitaria na sua 
applicação, pois manda repartir as datas com todos 
o:; _mineiros · qu~ estivert::rn · instr~idos em os prin-, 
ctpws de theorta e pratlca, e nao pelo projecto 
em que o direito de propriedade não se acha «aran: 
tido assim, como diz o illustre deputado. Po~ estas 
razões voto pelo parecer contra~.o projecto. 

O SR. SouzA FRANCA:~ Para. combater o pro
jecto servir-me-hei . de uma anecdota acontecida 
comJ_Digo. Quan~o se êstabeleceu aqui o cór:te do páó 
brazil, por meto de arrematação, um dos conse
lheiros da fazenda, t("ndo sido o conselho consultado 
IJ!~ perguntou qual e~a a este respeito a minhaoe.f
mao. Eu lhe respondi pelas palavras seguintes:~~ 

1 ' 
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y. S. tendo uma chacara no Engenho-Novo, e esta.ndó 
dentro de casa, visse entrar um homem accompa
nhado de dois meirinhos para irem aos mattos cortar 
pão brazil, o que faria '!-~landava-o deitar todo 
abaixo, para o reduzir a carvão : foi a Sita resposta. 
Eis-aqui, Sr. presidente: é necessario ter muita 
circumspecção quando se faz uma lei. Bem claro 
está que por esta maneira vamos autorisar uma 
visita coacta. Dizer-se que está ahi um llf)mem 
com dois merinhos para visitar as suas mattas, é 
co usa mui triste l Isto. uma vez estabelecido, fica a 
por la aberta para mil arbitrariedades; aquelle, que 
tem inimizade com o seu vizinho, é o primeiro que 
o vai visitar. Este não é o meio de se promover 
o bem publico. E porque ha de ficar só a classe dos 
mineiros sujeila a estas visitas ·? Visitas são muitas 
Yezes incommodas, quanto mais de tal natureza! 
Voto, portanto, pelo parecer. 

O SR. ALllEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu nã.o julgo 
o projecto tão inadmissível, como quer a commissão, 
nem que tão direct.amente ataque o direito de pro
priedade. O projecto não falla só nas datas conce
didas aos mineiros, nem ainda só nas datas já 
eoncedidas, e em actualmineração, o projec:to f~.lla 
em geral, e comprehende a todos: e ha mu1tas 
lavras, que são do Estado, e não pertencem aninguem; 
o Estado vai mandando repartir estas lavras, pois 
ha uma lei que ainda não se revogou. O projecto 
quer favorecer aos mineiros concedendo-lhe a liber
dade de excrutar essas terras ou explorar essas 
laYras, e não diz que elles se aproveitem dos serviços 
alheios. . . . (.7\t ão foi mais OU'IJido). 

O Sa. VEilGUEIRO:- Diz o Sr. deputado, que o 
projecto trata em geral da mineração, e em conse
quencia dos meios tambem de descobrir novas minas; 
eu convenho: porém o projecto tt'ata igualmente das 
lavras e do exame da mineracão, e neste caso não ha 
dllvida de que ataca o direito de propriedade; se 
admtttirmos o projecto, vamos estabelecer sobre os 
mineiros uma espionagem : e se isto é adlllissivel, 
pode-se tambem. mandar examinar os escriptorios 
dos negociantes, para se saber como elles tem habi
lidade de ganhar dinheiro. O mineiro póde usar para 
suas la \'ras de uma machina de segredo, que ao go~ 
verno é dado fazer apparecer, quando entenda que 
i~to convém, e no que o mineiro não terá duvida; 
pelo projecto vamos inhibir a estes homens o uso 
de semelhantes machinas: não é deste modo que se 
espalhão as luzes: portanto, voto pelo parecer, contra 
o projecto. 
~=Ú SR. VAsco:sCELLOS:- Sr. presidente, o que 
disse o Sr. Almeida e Albuquerque é uma verdade; 
pelas nossas leis o senhor da superficie o não é das 
minas, que se descobrem no interior; é esta uma 
das graves questões sobre !J.Ue se tem occupado 
muitos e distmctos escriptores: comtudo eu abraço 
o parecer da commissão, e pouco poderei aggregar 
ao que têm dito os Srs. deputados que me prece
dêrão sobre a materia. Não se póde obrigar o dono 
de uma niachina a que a apresente <JO que a quizer 
'\'êr, sem manifesta oiiensa dn direito de proprie
dade. O senhor de uma machina, a adquirio pelo 
seu trabalho e industria, ou pelo mesmo conseguia 
inventa-la, ou aperf~içoa-la; el_le não deve ser, pois, 
obrigado.a commumcar gratuitamente aos outros o 
fructo de seu trabalho, que muito o póde -prtojudíear. 
.Além disto, attenda-se ao que acontecera, apresen
tando-se uma machina: será preciso desmonta-la, 
~·que possa ser vista-'em-tGdas as suas-p 

p~s,~ o examinador aproveitar-se do seu mecha
msmo ; neste trabalho poder-se-hão deteriorar 
algumas peças ; não será de pouca ditficuldade tor
na-la a repôr no seu estado anterior, perde-se assim 
capital, e perde-se tempo que poderia o dono muito 
melhor aproveitar Sr. presidente, desenganemo-nos 
não teremos industria sem que haja entre nós o~ 
indispensaveis estudos; os economistas todos as
sentão, que .em todaaindustria ha tres actos, sciencia 
applicação e execução ; sem estes requisitos, em~ 
bora venhão machinas, e sejão ellas apresentadas a 
todos, nem por isso se adiantará a industria. Diz o 
autor do p1·ojecto que o go,·erno indemnise os donos 
das machinas na fórma da constituicão ; mas isso 
já está determinado além de que eu já"mostrei que 
de_ tal apresentação se não póde seguir senão pr~
jUJzo. Sou, portanto. pelo parecer. 

O SR. LEDO: - Qual é, Sr. presidente, o fim 
ostensivo deste. projecto'? E' a instrucção dos mi
neiros. E como se propõe o projecto a conseguir 
esta instrucção '! Será expondo ao exame, e pres
crutaçãu do publico as machinas grosseiras, de que 
até hoje se têm servido os habitantes de 1\linas-Ge
raes para a excavação e ventilação das minas, 
formação das galerias, exploração dos filões, con
ducção ou encanamento das aguas '? Não de certo: 
porque essas machiuas grosseiras esses trabalhos 
rotineiros, são alli geralmente conhecidos, e segu
ramente não beliscaráõ a curiosidade de ninguem, 
nem avançaráõ os conhecimentos de emprozaxio 
algum. Logo, tica claro que o projecto, caminhando 
indirectamente, atira mui directamen te aos trabalhos 
e ás machinas dos mineiros inglezes, que alli se 
achão estabelecidos, e em cuja comprae conducção 
tem empregado sommasconsideraveis. E não é isto 
atacar a propriedade, e a industria alheia, e mesmo 
os previlegios bem, ou mal concedidos a esses em
prezarias, que já a elles tem direito adquirido? E 
temos nós autoridade para isso? Está ao nosso 
alcance intimar a um proprietario, ou a um fabii
cante que revele, que paten têe a todos, os meios 
com que ajuda a sua industria, as machinas que 
comprou para facilitar os seus trabalhos? Não, 
Sr. presidente: tal intima~-ã.o fora uma nova especie 
de concussão. 

Sr. presidente, não é assim que se fórma a ins
truccão em ma teria nenhuma. Se essas machinas 
são "uteis, os caminhos por onde esses inglezes as 
trouxerão estão abertos, e os mercados onde as 
comprarão estão francos : se esses trabalhos eco
nomisão tempo e braços, e dão melhores resultados, 
os livros e as aulas não se fechão a quem deseja 
aprender: poréiQ., longe de nós o fazermos de
baixo da capa da· utilidade publica uma extorsão 
da propriedade alheia, e o que é mais, de pôr nas 
mãos dos magistrados mais um instrumento de 
oppressão, e quando menos de intriga, e de reixa. 
Portanto, voto contra o projecto. 

Ultimada a discussão, pôz o Sr. preside,nte avo~ 
tação o parecer da commissão, e foi · approvado, 
ficando por isso rejeitado o projecto, c..omo não sendo 
materia de deliberação •. Passou-se a segunda parte 
da ordem do dia, e o Sr. Ledo como ·relator da 
commissão de fazenda leú, o seguinte : " · 

« PARECER 
« A commissão de fazenda examinou o projecto 

de lei, que olferece11 o Sr. deputado CunhaBarboza, 
marcando os direitos<:le imeortacão sobre os genems 
-estrangéíros,- e- achando que sendo este projecto 
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concebido em termos vagos, e geraes podia ir de 
encontro cóm estipulações a respeito, já marcadas 
em tratados de commercío, que a este tempo possão 
estar feitos, e ratificados com algumas potencias do 
novo, ou velho mundo ; e que todavia não estejão 
ainda publicadas, deu parte de suas observações ao 
illnstre autor do projecto, que voluntariamente 
annuindo a ellas, consentia em que fosse concebido 
nesta maneira. 

(( Art. lo Todos os generos introduzidos no "Brazil, 
ou sejão de industria, producção, ou manufactura 
da nação íntroduct_?ra, QU, só . pore:;ta naveg~dos, e· 
importad?s, pagarao de hora em dtant~ 21"/o· . 

cc 2° Ftcão exceptuados os generos mtroduztdos 
por subditos de nação, entre as quae~, e o Imperio 
do Brazil existâo á data desta, ou ex1stirem no fu
turo tratados especiaes de eommercio, mutuamente 
..ratificados, sendo todavia os generos introduzidos 
de industria, producção, ou manufactura das nações 
assilll. favorecidas. 

« 3° A naçã:o portugueza nunca servirá de termo 
de compa~ação em futuros tratados com qualquer 
outra nacao. 
· « A cômmissão persuade-se, que sendo o projecto 
assim redigido esta na razão de passar á imprensa. 

<< Paeo da camara dos. deputados, 1 de Junho de 
1826. (Seguem-se as assigoaturas dos membros da 
commissào ). >> · 

E "encendo--,e que era objecto de deliberação, 
foi remetido á imprensa. 

. Outro da mesma comroissão neste theor 

!! P.\llECEl\ 

« A commissão de faz.enda, propõe á approvação 
da camara para formarem a comrnissão externa os 
seguintes cidadãos: os Srs. José Caetano Gomes, 
José Antonio Lisboa, José Procopío de Castro. 

Paco da camara dos deputados, I de Junho de 
1826: (Seguem-se as assignaturas dos membros da 
commissão ) . » 

Posto <i. votação, foi ímmediatamente apprO\'ado. 
O Su. ALllEID.\. Tonu.Es, -pela commissào de pe

tições, leu tambem o seguinte : 

é( PAIIECER 

« Foi presente á commissão de petições o requeri
mento de .Claudino Jose de Souza, em que diz, que 
havt:>nrlo arrematado uma escrava no juizo da ouve
doria desta camara, e tendo satisfeito o preco de sua 
arrematacão. assim como a respectiva ciza: obt.eye 

· daquelle juizo o competente mandado de levanta
mento (que apresenta) para ~:ecebê-la do deposi
tado geral ; o qual porém se tem opposto a esta 
entte:p1, e feito retenção da dita escrava a pretexto 
das aespezas com ella feitas em todo o tempo do 
seu deposito ; das quaes pretende ser primeiramente 
indemnisado. · 

(( Allega mais o supplicante, e mostra, pelo_ docu
mento, que ajunta, que não obstante estar decidida 
esta questão contra o supplicado por despacho do 
mesmo juízo da ouvedoria, por quatro accordãos da 
casa da supplicação, e ultimamente por uma reso
lução do governo tomada em consúlta da mesa do 
desembargo do paço, continua o referido depositaria 
a fazer progredir os _termos de execução, ~que já 
procedeu sobre a mencionada es~!!!.JU!_glo ~a 
11~ueição do cNel da-cdrte, onàe quer que seJa ar
rematada para o seu embolço. 

« Allega finalmente, que sendo o meio, . que em 
tal caso lhe compete~ e de que lancou mão, o de 
embargos de terceiro. qne ora pendem para einba
ra~ar esW. procedimentQ, reeêa comtudo que a 
questão se faça et~rna á vista da prepotencia do se!l 
contendor, e da chicana, que tem desenvolvido com 
manifesto- desprezo daq:uella imperial decisão, e da 
lei em que ella se funda. Conclue o supplicante pe~ 
dindo a esta . íllustre camara, haja de tomar conhe~ 
cimento da presente queixa, para decidir o que fôr 
de justiça._ ____ ____ .. 

« ·x ·commissão entendeu, que lliio devia dar di~ 
recção alguma ao presente requerimento por não 
ser o setl objecto da competenciadesta camara, a qual 
não deve, nem póde ingerir-se em materia. alguma 
da privativa attriburção do poder judiciario, e é de 
parece1· que neste sentimento se indeffira á pretençào 
do supplicante, que tem os meios ordinarios esta
belecidos na lei de que póde usar. 

(( Camara dos deputados, 1 de Junho de 1826.
( Seguem-se as assignaturas dos membros da com
missão.) » 

Entrando em discussão, disse 

O Sn. Y ASco:-;cELLOS :-A commissão de peticões 
transpoz os seus limites, a eUa nada CO!llpetia dizer 
sobre a jnstiça ou injustiça deste requerimento: e 
eu acho que ~ do nosso dever tomar conhecimento 
deste negocio, em que se tem ido contra a consti
tuicão, e portanto, que seja remettído á commissão 
de constituição para interpor o seu parecer . 

O Sn. TEIXEIIU VE Gouvih.:-Na assembléa cons
tituinte as commissões davão o seu parecer, e sobre 
elles se deliberava na catuara; foi o· que justa
mente fez a ~ouunis~ão de petiçõe~, que fez o que 
entendeu, p01s não achando o ncgocw da sua attri
buição, não lhe deu destino algum. 

O Sn. Lt:s-o CouTINHO :-Sr. presidente, a com
missão fez o que devia ; ella não achou ma teria que 
merecesse deferimento, e por isso não deferío. · O 
honrado membro quer que vá á commissão de cons
tituição : ora, Sr. presidente, vejamos o que diz o 
supplícante. 

Por ventura elle se queixa de se haver commet..: 
tido infracção ? Não; ql!eixa-se do receio que tem 
de não se sahir bem da .sua preteJJção. E então, 
Sr. presidente> a camara se ha de metter em co
nhecei· deste requerimento! A commissão, vendo 
que não tinha cabimento, fez muito bem em de
clara-lo á camara; elle deve recon-er a esta camara 
depois de esgotados todos os meios judicíacs, e só 
quando haja. alguma ínfracção da lei nesse anda""'. 
mento (Apo1ado.) 

O Sa. v.,scoxcELLOs·;-Sr. presidentE>, se a ca
mara não deve tomar conhecimento desta queixa, 
se este requerimento · uão pertence aqui, então a 
quem é que se ha de queixar o supplicante? Hade
se-lhe logo indefitir, porque ~nspoz os limites 
da lei '1 Eu não vejo que a constituição . diga isto. 
A constituícão diz que todo o cidadão tem o dheíto 
de se queixâr . .a esta . cainua, e eu não vejo que e lia 
diga que se requeira depois de ·esgotados todos os 
meios . judiciaes: as queixas . que aqui vierem, á to-
das se deve dar direcção. . . 

O Sa. Ltxo Com:tsHo:-:-Todo o cidadão tem- o 
-direi~ se Ã{UCÍxar; ~-uTJi'ã veroàdei" ÍnaS é nà:;;. 
quelle caso em que não tem um ultimo tribunal 
de recurso, para · d<·cidir. 
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Quando o cidadão se queixa a esta camara, deve 
ser por infracções de direitos individuaes, ou quan
do se atacar o seu modo de pensar, ou sua l'eli
gião etc. Então este corpo legislativo está prompto 
para receber o seu requerimento : mas quando uma 
parte litiga llerante o poder judiciario, não se póde 
affastar da le1, que lhe é dada, nem ra·zer reque
rimentos a esta camara, sem lugar nenhum, es
tando ainda o seu negocio pendente. Portanto a 
commissão fez muito bem em indefirir este reque
rimento. 

O SR. Souu FRANÇA: -Quando se manda algum 
requerimento á commissão, é para que ella exami
nando a causa, veja se tem ou :rião fundamento o 
que se req.uer, e se é da competencia desta camara; 
foi o que JUStamente observou neste caso a com
missão, e vendo que o requerimento não tinha de
ferimento, indeferia-o: 

A commissão entendeu que a camara não devia 
examinar uma materia que não tem lugar ; eu não 
vejo que nisto se tenha infringido o direito de 
petição ; as queixas, que não são admissíveis, man
da-se escu5ar, por consequencia a commissão fez 
o que devia. 

O SR. ALliEID.\ E ALBUQUERQUE: -A commissão 
foi justa em não admittir petições ociosas, porque 
seria um trabalho desnecessario. 

O Sr. Vasconcellos disse que deye ir a uma 
commissão para interpor o seu parecer; e por 
isso digo que o Sr. deputado está muito alheio do 
que se trata; o requerimeeto se devia remetter, 
como foi remettido, á. commissão de petições para 
dar o seu parecer. 

O SR. BASTOS: -Fallo só porque sou membro 
da commissão, e por isso ainda apoio o parecer 
della. 

Pergunto cu, ás petições qtie se lhe remette, o 
que deve fazer a commissão'? Deve apresentar o seu 
parecer a esta camara : isto foi o que fez a com
missão. 

O SR. TEIXEIRA DE . GouVEA: -Vamos perdendo 
o tempo com esta discussão, que nada vale. O que 
havia de dizer a commissão senão o que entendeu? 
A commissão fez o que devia; não se havia de 
mandar ao juiz que entreg~sse a escrava: Mas para 
prevenir para o futuro semelhantes discussões, man
darei á. mesa, se fõr preciso, uma indicação para 
que a conunissão possa appresentar o seu parecer 
quando entender que não póde dar nenhuma di
recção ; e assim se evitão estas questões. 

O SR. ARAUJO VIAN:.u:-Versa toda a duvida 
sobre as attribuições da commissão, que ~empre 
foi dar as direcçõ~s ás petições e julgar se pertence 
ou não á camara:) Isto se fazia nas côrtes de Por
tugal; a mesma commissão dizia, não pertence 
a assembléa, e entregava-se o requerimento á parte. 

Foi o que fez esta commissão. A petição não per
tence ao conhecim_ento desta camara ; e por isso, 
acho o parecer da commissão muito bem fundado. 
(Apoiado.) 

Propondo-o o Sr. presidente, foi apJ_lrovado. E o 
Sr. secretario França fez a leitura da mdicação do 
Sr. Gouvêa, que, sobre. a questão incidente, a ti
nha mandado á mesa, nestes termos: 

INDICAÇÃO 

Que a. commissão de petições, entendendo não 
ser o objecto de qualquer petição da competencia 
da camara, assim o proponha á mesma camara. 

Requerida e apoiada a urgencia disse 
. O SR. VAsCONCELI:OS: -Eu julg? que se não póde 
Julgar urgente .esta .. mdicação: pots.que hontem se 
assentou, que não se ·tratasse materia alguma se
não passados 30 dias ; e como é que hoje se hade 
transgredir o que hontem se decidi o 1 

O SR: VERGUEIRO: -Eu creio, que não tem lugar 
o que d1_z o nobre deJ_lutado: o que se decidio hon
tem, f01 que o regimento não entrasse em dis
cussão : portanto, não tem lugar. (Apoiado. 
Apoiado.) 

O SR. BAsTos:-Sou da opinião do Sr. Vergueiro 
em que não tem lugar o que diz o Sr. Vascon
cellos. 

Approvou-se a urgencia, e feita a segunda lei
tura, propoz o Sr. presidente.-Se deveria a in
dicação passar a uma commissão na fórma do regi
mento, decidio-se que não.-Se era materia de de
liberação, que sim. Está. em discussão. 

O Sa. BAsTos: -Eu não me opponho a que isto 
não pertença á camara; mas se não pertence á 
camara, como hade pertencer á commissão de pe
tições? A commissão não dá o seu parecer, sem 
examinar os yapeis; e por isso não sei que não 
pertencendo a camara possa pertencer á commis
são. 

O SR. DIAs : -Se á. commissão não lhe com
pete, deve declarar a incompatibilidade para a ca
mara a approvar ou repprovar ; e isto não é super
fluo; voto pela indicação. 

O SR. CLElllENTE PEREIRA : - O illustre deputado 
não entendeu a indicação: o que se diz é que é 
desnecessario que esta questão venha á camara; 
porque a commissão póde dar logo a direccão a 
aquellas peticões, que não competirem á estâ ca
mara. Isto é· o que se quer. (Apoiado.) Voto pela 
indicação. 

Ultimando-se a discussão, poz o Sr. presidente a 
votos a indicação; e foi approvada. 

f) SR. CHAGAS : - Sr. pre;;idente, peço a palavra 
para ler o parecer da comm1ssão de guerra, sobre o · 
projecto de lei do Sr. Getulio. · 

Leu-o neste theor: 

«PARECER 

(( A _ comm1ssao de guerra e marinha, exami
nap.do o projecto de lei do Sr. Getulio, sobre as 
sentenças dos conselhos de guerra, nas províncias 
de Goyaz, Mato-Grosso e Pará, ·que não excederem 
a seis mezes de prisão: é de parecer, que não só 
merece approvação a providencia exarada no pro
jecto ; mas que esta seja approvada, e generalisada 
a tod;u; as provincias do imperio ; na fórma dõ se
guinte 

« PROlECTO DE LEI 

O SR. VERGUEIRO: -A questão é muito simples, 
e não nos deve tomar o tempo. Todos conhecem 
que não é da competencia desta camara tal negocio; 
e parece que é .ia attribuiç.ão da commissão dar uma 
direccão. Port.rmto, peco a V. Ex. Sr. presidente, 
que ponha a votos. o. parece. r, e depois se tratará 

. da outra materia, _ quando hou.ver- alguma indi-:- ( 
cação a esse respeito. (Apoiado, apoiado.) 

« A assembléa_gera.Ll.egislatcya decreta : 
« l. o TodaS as sentenças dos conselhos de guerra 
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nas províncias do imperio, exceptuando a do Rio de 
Janeiro, que não excederem a dous annos de prisão, 
serão mandadas executar nas mesmas provmcias, 
sem dependencia da confirmação do conselho su
premo militar. 

« 2. o Para a confirmação destas sentencas dos 
· con:;elhos de guerra, será creada unia junta' de jus
tica _provincial, composta do presidente da pro
vi"ncla, os dous mais antigos ministros de ''ara 
branca, e na falta destes, dous advogados de melhor 
nota; do commandante. das armas da província, e 
um officíal superior da tropa da la linha ou da 2a 
quando falte da la. 

« 3.° Fica sempre reservado á parte o recurso 
ao conselho supremo militar~ quando assim lhe 
convier. Paco da camara dos deputados, 1° de 
Junho de 1826.- Seguem-se as assignaturas dos 
membros da commissão. >> 

E acabada a leitura, disse 
O St\. VEaGuEill.o ~ -Eu não sei se este pro

jecto, que ass.im vejo alterado, se acha desta ma
neira com consentimento do seu autor; por .isso 
peço a V .. Ex. que convide a commissão para o 
declarar. 

O SR. C~o.-vALCII."N'n~-Foi com o consentimento 
do seu autor que a commissão o redigio por este 
modo. 

O SR. GETULIO :-Eu assenti. 

a_ que são .occasiona~os os _ajuntamentos do pov~: 
nao póde Isso todav1a servir de razão para. se dis
pensar a presença de uma força disponível em_ 
qualquer occorrencia, em que seja necessaria a sua 
cooperação para manter a ordem, e o devido de
córo na assistencia dos espectadores aos nossos 
trabalhos; lembrando a commis~ão, que os mal 
contentes do sy~tema representativo não perderáõ 
aberta de se misturarem entre os bons cidadãos 
que nos escutão para perturbar a ordem, e pôr em 
acção os seus scelerados projectos, o que se deve 
prevenir pela presenca da mesma forca armada. 
Paco da camara dos deputados, 1 o de Junho de 1826. 
-Seguem-se as assignaturas dos membros da com
missão. >> 

Posto. em discussão, disse 
O Sn. CuNHA 1\lATTos : - Se eu não tivesse a 

hon~a de _Per.ten~er á classe ~ilitar, não apresentaria 
a mmha mdwaçao. Sr. presidente, ha tres especies 
de guardas: la, a guarda de honra, como aquella 
que se põe á porta de um príncipe ou de uma 
grande personagem; a 2a, a guarda de honra- e 
ordens; a 3a, guarda da ordem, que são todas as 
que tem a seu cargo conservar o ·socego publico ; 
e neste caso se acha a que temos nesta casa. Sr. pre
sidente, o povo do Brazil é honrado, e nada temos 
a temer delle; toda•Tia eu me confórmo com o pa-
recer da commissão. 

O Sn. VEnGmnno: -Mas parece necessario 
a .commissão declarasse isto mesmo. 

que O Sn. MARcos ANTONIO:- Eu sómente queria 
referir que assisti ao parlamento· em Inglaterra, e 
que lá não vi guarda algnma. Uma cidade popu
losissima, que tem um milhão e duzentos mil habi
tantes, tem um povo quietissimo. Eu não vi guarda 
nenhuma; e parece que as camaras do Rio de Ja
neiro tambem podião estar sem guarda; porque a 

Propoz então o Sr. presidente, se o projecto 
assim apresentado pela commissão era mataria da 
delibera cão; venceu-se que sim ; e foi mandado á 
impressão. Em seguida leu o Sr. secretario Souza 
França, pela cominissão de legislação, este 

« PAilECER 

. « A commissão de. legislação e de justiça civil 
e criminal, examinou o requerimento do cirurgião
mór José Soares de Castro; no qual pede decla
racão da lei de 22 de Junho de 1826, para se evi
tarem constestacões entre os proprietarios, e ser-· 
ventuarios dos Ôffi.cios, e é de parecer a commis
são, que a citada lei não tem escuridade alguma, 
para que se faça necessario ser d,eclarada, e que 
toda a questão exposta no requenmento, entre o 
supplicante, e seu serventuario, sobre dever-lhe 
este pagar o preço' entre ambos convencionado, ou 
a terça part~ do rendimento do officío, como de
termina a le1 ; e se esta terça parte deve ser re
gulada pela lotação antiga, ou por uma nova lo
tacão, é do privativo conhecimento, e decisão do 
poder judiciario, a que o supplicante deve re
correr. Paço da camara dos deputados, I o de 
Junho de 1826.-Segnem-se as assignaturas dos 
membros da commíssão. J> 

Foi approvado seo;1 discussão. Leu mais o mesmo 
Sr. secretario, pela eommissão de policia o seguinte 

« PARECEI\ 

nossa principal segurança está no consenso do es
pírito do povo, e voto geral da nacão, que quer 
um governo formado sobre a lei e jÚstica, e que se· 
vê estabeleCido em todos os estados liem gover
nados. 

O SR. SouzA FRANÇA:- O que se tem dito é 
muito bem: mas nem sempre as theorias se podem 
accommodar com a pratica. Eu meditei com os mais 
Srs. da commissão sobre este objecto. E' verdade 
que o povo que nos vem ouvir, é pela maior parte· 
amigo do systema, mas nem por isso deixão tam
bem de vir alguns que não gostão delle: não nos. 
illudamos, ainda ha muitos que não estão satisfeitos. 
(Apoiado.) 

E porque tem sempre l1avido toda a attencão, se 
dirá que não é necessario, que se manténha a. 
guarda, para evitar que aconteca o contrario em 
uma ou outra occasião '? Os inimigos não dormem; 
podem introduzir a desordem para transtornar as 
nossas deliberações, e tornar-nos em ludibrio para 
com o povo do Brazil. 

A praça d? commerc!o é um exemplo que se não 
póde destruir : os ele1tores forão chamados pelo: 
governo, assim como nós estamos aqui, e um só ' 
eleitor não teve a palavra; e era por ventura por'-' 
que o povo não queria o systema eonstitucionàl re-' 

<< A commissão de policia tomando em conside- presentativo't Não de certo; quem revoltou o povo 
ração a proposta do Sr. deputado Cunha Mattos, forão ós inimigos do systema:forão os intrigantes' 
para que se mande .retirar a guarda da policia âs que o revoltárão. (Apoiado.) · · .. · 
ordens da camara, e para que sejão· as· sentinellas Pois porque até agora se tem mantido a ordem·: · 
respectivas substitui das por porteiros, ou sol- não· deve havero uma· força, que a mantenha quaniio' · 
dados de ordenanças: é de parecer: Que sup .... ist!> _fôr necessario? Havemos de manda-la emb'oiat' 
posto não tenha sido mister até o presente a ap- De maneira nenhuma ;·a guardíl' é' indispensavel~·· 
plicação da forÇ! _ _i!1111ada para cohibir _ tu!QJlltos,:_ Demais, ain~ -~ argtlmento. A quem iri~ 

- 2 
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eumbe manter a ordem? E' a camara dos depu
tados? Não: é ao poder executivo. Supponhamos· 
que a camara não quer a guarda, e que o poder 
executivo a manda, porque julga que é preciso. 
Havemos de nós mesmos procurar este desar á ca
mara? A. carnara pedia alguma guarda? Eu não sei 
que a pedisse; mas o poder executivo a mandou, 
porque julgou que era necessario que houvesse esta 
guarda; e como é que se póde dizer que esta g1.1arda 
não é precisa? Temos alguma autoridade de a mandar 
embora? O poder executivo ha de mandar para 
aqui todas as guardas, que julgar conveniente; e a 
eamara não lh'o póde impedir, pois aqui vem povo. 

Portanto não tem a camara que deliberar a este 
1·espeito. Em Inglaterra, Sr. presidente, ha muitas 
circumstancias: ha o direito de resistencia ; e nós 

-estamos-bem-longe de o ter: lá o-soldado não voga; 
é um povo bem constituido, e nós estamos tão 
longe disto como o céo da terra. Não percamos o 
tempo em argumen~os: nada de theo:ias; tratemos 
a causa como convem; porque eu nao quero outra 

. vez pagar 12$800, para me porem na praia de 
Santa Luzia. (Ri:::adas.) 

O Sa. CuNH,\. MATTOS: -Sr. presidente, se algum 
acontecimento imprevisto nos pozesse na necessi
dade de precisar da guarda, não tinha V. Ex. bem 
perto o paco, que, assim como todas as outras, 
devem sustentar a dignidade nacional, e servir de 
auxilio a todas as pessoas, que tem autoridade"? Eu 
desejaYa, Sr. presidente,· que o povo do Brazil, á 
semelhanca do de Inglaterra, aprendesse a respeitar 
a_ lei : eu· desejava que qualquer official de justiça 
dando-lhe a voz, o povo cedesse immediatamente á 
ordem da lei. Eu sou soldado, porém tremo, quando 
véjo baionetas, espadas e todos esses instrumentos 
de morte entre o miseravel povo. Conheço que é 
necessaria uma força para conservar a boa ordem: 
mas acho triste que nesta casa, no sanctuario das 
leis, tenhamos de admittir uma força armada. 

O SR. Onotuco: -Não posso convir com as ra
zões, que se tem produzido, para a conservação da 
guarda; e especialmente com o argumento da praça 
do commercio. Se nós nos acharmos em taes cir
cumstancias, temos pElrdido a força moral, em que 
unicamente se apoia a nossa representacão; e neste 
easo não será esta guarda, que nos ha de livrar de 
sermos victimas. 

O SR. SouzA FR.ANCA:- Eu quero lembrar outra 
-vez que a guarda não· foi pedida pela camara ; mas 
foi mandada pelo poder executivo, que entendeu 
que aqui deYe estar uma guarda; e a mandou assim 
<:amo manda para as igrejas e festas publicas ; e 
nós não podemos ir contra isto : nem a camara 
se deve pôr em risco de ver a sua deliberação que
brada, porque· lhe não compete. 

O Sn.. Lrxo CoUTINHO: - Sr. ·presidente, o 
Sr. Franca diz que a guarda foi manlfada pelo 
poder executivo, e que nós não a podemos mandar 
embora; mas como é que o senado póde mandar, 
e. mandou retirar a sua guarda '1 Por ventura o go
verno se chocou com isto, e a tomou a mandar? 
Não: estão sem guaxda. E porque não se ha de 
praticar aqui o mesmo't Elles tambem tiverão esta 
guarda do poder executivo; assentarão que não a 
devião ter, mandarão-na embora, e estão sem ella: 
nós podemos fazer o mesmo,. o poder executivo 
não a ha de tornar a mandar; porque seria isso 
~brar contradictoriamente ••• , 

O Sn.. SouzA FRANCA:- (Interrompendo o illustre 
orador) se o senadô o fez, uem por isso a camara 
o deve fazer. Demais, lá não ha povo nas galerias. 

O Sn.. LtNO:- Ma!i as galerias estão aliertas a 
todo o mund~ ; e a presumpçã.o é que lá vão, 
como vêm aqm. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:- Um illustre depu.:. 
tado disse, que por estar perto uma guarda, se 
poderia dispensar esta; mas esta guarda, de que 
falia o illustre membro, não está ás disposicões da 
camara; porque é de honra do paço. Eu estõu bem 
persuadido, que se fosse uma grande guarda de 
honra, ninguem teria que dizer; (pedio a palavra 
o Sr. Vasconcellos) mas como é pequena preten
de-se que não é necessaria. Não nos importemos 
com ella; o governo que a mandou, que a mande 
retirar pois elle as manda para todos os lugares, 
onde julga necessario: e isto é de sua privativa 
inspecçào, 

O Sn. PEDREIRA :- Eu voto ··pelo parecer da 
commissão. Se a guarda não nos honra, ao menos 
livra de pertubações os nossos trabalhos. A gente, 
que aqui tem vindo, não ha duvida que é boa ; mas 
ninguem conhece mais o povo do Brazil do que eu: 
a candura é grande, mas por ora ainda não tem 
adquirido o habito de se sujeitar ao jugo da lei; 
e por isso mesmo não é como o povo de Inglaterra, 
aonde ~e ajuntào trinta mil pessoas, e não ha a 
mais pequena desordem ; porque todos confião a sua 
segurança na razão de que o interesse de cada um 
é conservar a boa ordem : a multidão, que o conhece. 
vigia com muito escrupulo ; mas entre nós a expe
riencia tem mostrado, que havendo uma festa de 
igreja, é ·necessario estar-se cercado de baionetas, 
que defendão a tranquillidade ; e havemos de mandar 
embora uma guarda, que se manda para conservar 
esta tranquillidade, ~em receio de que perturbando
se, se paralizem os nossos trabalhos? não estou por 
isso. Sabemos que é bom o povo ; mas entre o povo 
bom ha máos que podem suscitar a desordem. Diz 
o. iilustre deputado que se substituão por uma 
guarda de paizanos. e mandou a este respeito uma 
indicacão .... ( Disserão alguns senhores que não 
havia ésta indicação, e o Sr. Cunha Mattos, que elle 
havia dito por homens desarmados. ) Pois bem estou 
enganado. Portanto Sr. presidente voto pelo parecer 
da commissão. 

O Sn. VASCONCELLOS :- ( O Sr. presidente disse
lhe ;_:_Tem a palavra. o Sr. Costa Aguiar. ) 

O SR. CosTA AGUIAR :- Todo o mundo sade que 
uma das qualidades proprias ~o P?VO br~ileiro, é 
a doçura de caracter, e a urbamdade propna de uma 
nacão civilisada: (Apoiado) ; nós tivemos disto, 
grândes provas na assembléa constituinte., em 
muitas occasiões; e por isso sou. de opinião que não 
necessitamos de tal guarda, se ella é. maior do que 
a indispensavel, para render as sentinellas, que 
servem de guardar· o que aqui ha. Quanto . ao 
exemplo que se tem trazido de Inglaterra, cumpre
me advertir, que não ha por ora a mesma razão de 
paridade : porque alli a policia é outra, e as cousa.s 
se a..chão montadas de outro modo. ·A immensa 
população de Londres é guardada, e contida por 
meia duzia de homens, e nãD ha para. istn soldailos 
armados. Na franca é diverso o costume ; e o corpo 
legislativo tem a sua guarda propria ; . e de mais 
todos sabem qual é a policia da França, e com mais 
particularidade a de ·Paris, e de ~~utras cidades do 
mesmo reino. 
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. Eu sei isto por exl!erieucia propria ; porque alli 

estive, como na Inglaterra e em alguns outros paizes 
da Europa. Portanto se a guarda que 'temos é maior 
do que a necessaria, podemos despedil-a sem susto 
algum. Nós sempre tivemos espectadores muito at
tenciosos e comedidos em todas as sessões da as
sembléa constituinte, e não é crível que o contrario 
aconteca agora. Tambem não deve· haver receio de 
que o governo torne a mandar a guarda, como muito 
bem ponderou o Sr. Uno Coutinho, se nós a despe
dirmos por não precisar della ·; disto estou eu bem 
certo (Apoiado.) Voto portanto que ella seja des
pedida, se fôr maior do que a necessaria para fazer 
uma ou duas sentinellas, para guardar o que aqui 
ha ; visto não termos perto daqui um corpo de 
guarda, e não se poder mandar por gente á do paço, 
que é uma guarda privilegiada, ou de honra, como 
aqui tenho ouvido a alguns Srs. Deputados, que tem 
razão de saber disto. 

O Sa. VASCONCELLOS :- Eu est'lu pelo mesmo 
que acaba de dizer o honrado membro o Sr. Costa 
Aguiar ; mas não é porque a guarda não seja de 
honra, como aqui se disse. Não me importa de guarda 
de honra, e parece-me que nós não estamos votando 
contra a guarda porque ella não é de honra. Isto 
é até uma injuria, que se faz a_esta camara I E creio 
que uma idéa tão pequena não devera caber na ca
beça de um representante da nação. 

O Sa. DIAs :- Como membro da commissão quero 
tambem dizer alguma co usa. A guarda que existe, é 
muito necessaria, não só pelo que se tem dito, mas 
até para impedir os estrepitos das ruas. Além disto 
os loucos são sem numero (risadas nas galerias ), 
póde vir um louco, pó de vir um bebado, e é necessario 
pôl-o fóra. A guarda que existe, é sufficiente para 
sustentar a ordem. e não póde terrorizar o povo. 
Portanto não posso deixar de apoiar o parecer da 
commissão. 

O SI\. CLJmENTE PEl\Ell\A. :- Conformo-me com 
o que acaba de dizer o illustre preopinante. A 
guarda é sómente para evitar os barulhos, e chega 
para render as sentinellas ; por isso acho que não se 
deve fazer novidade a este respeito. 

O Sa. QuEmoz :- Pelassentinel~as que vejo es
tabelecidas, e que devem ser rend1das de. duas em 
duas horas, pois é prohtbido qu.e levem mais tempo, 
acho que a guarda ainda é pequena ; e o meu roto 
é que se augmente, pois não podem doze homens 
fazer este serviço. 
, Julgada a m~teria discutida, pôl-a o Sr. presi~e!_lte 
a votacão, e fm approvado o parecer da comm1ssao, 
O Sr. ·soqza França continuou nas leituras, por 
uma indicação do Sr. Nabuco, deste theor .. 

« INDICAÇÃO 

Proponho que sejà franco o porte dos diarios das 
camaras dos deputados e senàdores. 

Ficou para a segunda leitura : havendo dito o 
Sr. Vergueiro que tinha um aditamento a fazer. 

O Sn. CosTA AGUIAR:- Sr. presidente, um paiz, 
um estado qualquer, prospera sempre na razão ~
recta da facilidade e_se~ança de ~uas. commum
cacões • e é tanto ma1s feliz, quanto mais extensas 
enãs fofem, por meio de boas estradas, pontes e 
eanaes, que liguem entre si os diversos pontos do 
seu territorio. Só deste modo os agentes da pro-

ducção podem prestar com mais interesse ás diversas 
industr~as .todos os serviços productivos, de que são 
suscepttvets. 

Sem seguranca de propriedade o trabalho não tem 
estimulo, e as ·diversas faculdades do talento c do 
genio só podem ser excitadas com proveito pela li
berdade e facilidade de adoptar qualquer dos ramos 
de industria ; o que jamais poderá ter resultados 
satisfactorios, sem a facilidade dos meios de com
municação, que favorecem a producção, precisa
~e~t~ do mesmo modo, que as machinas, que mul
tlpltcao os productos das manufacturas, e abrevião 
a mesma producção. 

E' o que degracadamente senão verefica em 
muitas das nossas províncias, e com mais particu
laridade ainda nas de Goyaz e Pará. Estas duas 
províncias, cujas communicações devião ser as mais 
faceis, seguras e seguidas, estão privadas dessas van
tagens, sendo até aqui feito esse tal ou qual commercio 
que ha entre ellas pelo rio Tocantins, cuja subida 
offerece em alguns pontos muito difficil transporte, 
não só pela velocidàde e correnteza de suas aguas, 
principalmente na cachoeira chamada do funil, e na 
de S. Antonio, como igualmente por serem algumas 
vezes atacadas as canoas ou conductas pelos índios 
Chavantes e outros, que habitão aquellas visinhaneas, 
que tantos incommodos e prejuízos tem causado ; 
além de outros obstaculos, que se encontrão em 
muitos outros l~gares, nascidos da privação de soc
corros necessanos, e dados a tempo. 

E' tanto mais para sentir estes incommodos 
obstaculos, quanto estas duas províncias pod;ão fazer 
entre si grande commercío com progressivo aug
mento da agricultura, industria e artes ; pois que 
muitos dos generos produúdos em Goyaz recebem 
prornpto consumo na do Pará, como são os tou
cinhos, carnes salgadas, couros crús e em cabello, 
assucar, tabaco de fumo, cristal branco e amarello, 
ouro, diamantes etc. · 

Do mesmo modo alguns generos do Pará são 
susceptíveis de consumo na de Goyaz, como guaraná, 
alguma salça parrilha, cravo do amazonas, redes de 
algodão; e todos os generos da Europa, cuja im
·portação haveria crescido pelo intermedio do Pará, 
se este commeicio não encontrasse as difficuldades, 
de que tenho fallado, e se para felicidade daquclles 
povos se tivesse aberto huma estrada que se pre
meditava para a facil e breve communicação destas 
duas províncias. 

Tal foi porém a incuria e inepcia dos antigos 
generaes, que longe de promoverem o que a este 
respeito se tratava fazer, ao contrario só procurarão 
desanimar . e eropecer tão uteis e louvaveis em
prezas. 

Foi isto o que, ha alguns annos, aconteceu a um 
capitão Francisco José Pinto de Magalhães, que de 
proposito desceu de Goyaz ao Pará, para propôr ao 
governo a abertura de uma estrada, que viesse de 
Porto-Real naquella província, ou de outro ponto 
conveniente ás cabeceiras do rio Mojú, ou Igarapé 
Miry na do Pará ; ~strada esta que elle afiançava não 
conter grandes d!tficuldades, nem passagens de 
rios caudalosos, e que podia abrevi~ muito o tempo 
que se gasta na subida do Tocantms, com particu
laridade "tlas chêas, ou grandes aguas. 

Eu fallei com este benemerito cidadão, a quem 
reabnente o Brazil deve algumas descobertas, e até 
a sujeição de algumas nações indianas, como a dos 
Camecrans, hlacamecrans etc. ; fiz. tambem quanto 
em ~im coube para. que este homem fosse atlén- · 
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dido, meus esforços porém forão baldados, _e elle 
teve de voltar para Goyaz sem nada consegmr. 

Eis o modo, porque então ~e encaravão os ne
gocias publicas, e o pouco- caso que os generaes 
fazião das propostas as mais uteis e de maior inte
resse até a humanidade, que muito lucraria, se as 
nacões, que habitão os lugares, por onde devia 
paSsar a E:strada projectada, fossem attrahidas e 
chamadas para formarem aldêas. Isto posto pare
ce-me que nada ha tão nobre para esta· camara 
como o promover o augmento e prosperidade destas 
duas províncias : conheço perfeitamente que a maior 
parte das outras do Imperío necessitão tambem de 
iguaes providencias ; nenhuma porém talvez pre
cise tanto como a do Pará, cujo commercio tem 
ido em progressiva decadencia, pelas desgraçadas 
crises, porque lem passado, e por muitas outras 
causas, que não é para agora o enumerai-as. 

Convém portanto pedir ao governo os devidos 
esclarecimentos a este respeito : os presidentes das 
referidas duas províncias e o do 1\laranhão devem 

-ser ouvidos, e com particularidade o já mencionado 
capitão Magalhães, se ainda existir, c em sua falta 
um filho seu, que o acompanhou na abertura da 
picada desta estrada, desde as cabeceiras do ~lojú 
até o Porto-Real, quando elle pela primeira vez 
explorou aquelles sertões. Taes são as razões, que 
me forção a pedir a urgencia da seguinte indicação, 
que oflereço á camara. 

<< INDICAÇÃO 

abrirem estradas para facilitar a communicacão, 
tambem existe nas outras províncias: Pemambúco, 
Bahia, o Rio de S. Francisco tão importante e util, 
e outros muitos lugares exigem est;1s,mesmas me
didas. Pois nós havemos de dar remedi"os a umas pro
víncias, quando delles precisão todas? Não acho 
justo. Emquanto não tomarmos medidas geraes, 
e não cuidarmos em estabelecer academias e corpos 
scientificos, que dirijão estes trabalhos em todas as 
partes, aonde forem necessariol:1, não teremos feito 
nada, e iremos do mesmo modo como temos ido; 
porque as necessídades são muitas, e nós nos ve
remos continuamente na precisão de lhes acudir; 
para isto será sempre necessario engenheiros, natu
ralistas, homens scientificos, sem os quaes nada~_ se 
poderá fazer que.sejà-de .proveito. O unico meio que 
temos ó fazer estes estabelecimentos. Emfun acho 
que não devemos tomar medidas parciaes. -

O Sn. Cosn AGvun :-Tanta bulha, Sr. presi
dente, para cousa nenhuma! Por ventura, pedir 
esclarecimentos ao governo é determinar, ou mandar 
já que se faça alguma cousa 'l Eu nunca pude pre
~umir que se houvesse de deduzir uma tal conse
quencia do que eu lembro. Conheço que o illustre 
deputado tem razão quando diz que todas as pro
víncias carecem de estradas, e de tudo quanto é 
conducente para a maior facilidade das communi
cacões: oxalá que nós podessemos já estabelecei-a~! 
1\lãs quanto tempo não é mistér para o que se pre
tende 1 E que inconvenientes resultão de que se 
pecão já esclarecimentos ao governo á respeito destas 
prÕvincias'l Ficarão, por isso _privadas as outras dos 

Proponho, que se pecão ao governo os neces- recursos de que precisarem 'l De certo que ninguem 
sarios esclarecimentos , ·sobre a possibilidade da dirá que um deputado seja inhibido de mostrar as 
abertura de uma estrada, que vá dírectamente do necessidades de uma província qualquer, e de re
Porto-Real na província de Goyaz até ás cabeceiras querer as providencias, que julgar necessarias. 
do rio Mojú, ou Igarapé .Miry na do Pará, para o (Apoiado Apoiado.) Tudo o que o honrado membro 
que deverão informar os presidentes de Goyaz. Ma- accrescentou é sem duvida muito bonito, e de certo 
ranhão, c Pará, ouvindo ácerca de tão interessante mui proveitoso ao imperio, mas não pertence ainda 
objecto as pessoas entendidas, e que~possão estar para o caso; permitta-me, que com franqueza lhe 
ao facto deste negocio, com particularidade oca- diga que fallou fóra da ordem. _(Apoiado!) Peçamos 
pitão Francisco Jo.sé Pinto de Magalhães, e um seu portanto ao governo os esclarecunentos que lembro, 
filho, residente o 1 o no arraial de S. Pedro de AI.., e depois deliberaremos a respeito das outras pro
cantra sobre o rio Tocantins, ao oes.te do rio Mojú, vincias, que mais precisarem das mesmas medidas, · 
e pouco ao norte do rio de Manoel Alves Grande ou ou de outras. 
rio Serem, expedindo-se a este respeito as ordens 0 SR. CuNHA MATTOS :-Tanto é de urgencia, 0 
ne~essarias ao presidente. d~ Maranhão. a gue~ que pede. 0 Sr. Costa Aguiar, que o objecto de que 
hoJe pertence aque!le dtstn~to, ou lugar, nao .so se trata não é coüsa nova: (Apoiado.) é fazer re
por serem am?os mmto entendidos em taes matenas viver aquillo que jã se havia intentado. Entre o 
pelos conhecim~nt<!s locaes , que tem. daque~l~s Pará e o Rio de Janeiro existia tambem a muitos 
sertões,_ como principalmente por ser o dtto cap1tao annos uma communicação aberta por l'tlagalhães, 
Magalhae~, o mesmo que a alguns annos se pro-l 0 mesmo de quem se fallou, que fôra repudiado, 
punha abnr esta estrada, u.ma vez que o governo do I homem de conhecimentos, e 11ue tinha prestado 
Pará se prestasse voluntarw a conceder-lhe um des- muitos serviços, aldeando ditl'erentes ljações de 
tacamento de alguns so~d_ados armados, <{U~ o aco!"- indios barbaros. Este. mesmo homem desde a sua 
panhassem nesta exped1ça~ ; com a cond~çao porem fazenda do Mirador até o Porto-Real abrio uma es
de poder tra!lsportar! d~pots de abetta a dtt<! estrada, trada, e por e lia estabeleceu a communicação ; o 
para a refenda provmc1a de G~yaz, exclustvamente meu ajudante de ordens andou em sua companhia. 
por certo tempo, um determ:mado !lumero de C!l- O coronel Belford veio desde Maranhão pelos ser
beças de gado ca!alla!', extr~h1do ":a ilha de MaraJó, tões, e margens de rios caudalosos, que não po
o qu~ tudo então _nao ~ortiU effetto pelas bem. co- i dendo atravessar, seguio uma estrada, que o con-: 
nbec1das causas de mcuna, e falta dt; zelo dos anttgos \ duzio até s. Domingos;. d' alli ~a cá as commu-

- generaes, e pelo abandono e esquec~en~o em ~e ·~ nicações ~ão sã? mui ~ffi~u.ltosas. Não. supponharnos . 
tem estado . desgraçada!fiente a Pl'OYI;UCia do Para. que as distancias seJão unmensas: tudo é perto, 

Fe~ta a l~1tura, e ap01ada a urgenc1a entrou esta tudo é facil, tudo é breve; mas em consequencia. d& 
em díscussao. desmazelo do governo do Pará, e da falta de at-

O SR. Cauz :- Eu vejo que a indicação do il- tenção dos governadores do Maranhão e dasjuntas 
lustre deputado é muito ntil, mas o remedio que· provisorias, as estradas, caminhos, e mesmo os· rios · 
propõe, não me parece justo, por ser muito parcial. são intransitaveis. . . . 

-A necessidade, que ha no Pará e Maranhão, de se A todas as provincias serão applicaveis estas mé• 
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didas; porém na de que se .trata não vamos fazer 
mais do que revivecer uma cousa já muito antiga. 
(Apoiado.) Portanto acho muito jllsto que se peção 
esclarecimentos aQ governo, que de-ve ter a este 
respeito muitas memorias. 
_ O SR. ALHEIM E ALBUQUERQUE:-Eu acho tamb~:m 
que este negocio é muito urgente. As communi
cacões publicas são da obrigação do governo; e se 
o governo as não póde fazer de certa maneira por 
lhe faltarem os meios e ser nccessru.-io estabelecer 
fundos, cuido que é mui conveniente tratarmos de 
providenciar a este respeito. 

Por não podermos fazer ao mesmo tempo _todas 
as -cousas~ - não · se -·lfegúe que se não fação parcial
mente as que são possíveis. Isto é da primeira ur
gencía, c por isso voto por ella. 

O SR. GETULIO :-A indicação do Sr. Costa Aguiar 
é mui nccessaria. Eu habitei vinte e tantos annos 
na provi!lcia de Goyaz, e conh~ço_ quanto é util. a 
comrnumcaeão entre esta prm1ncxa e a do Para: 
estava alli quando se descobri o a comnmnicçaão por 
meio não só da nave~ação, ~o.r_no por terra ; : sobre 
isto ha uma meltiOria na Jnbliotheca, que pode ser 
de muito proveito, porque dá os esclarecimentos 
neccssarios sobre muitas das matcria~. quelhe são 
inherentcs. Portanto voto pela urgencia. 

Vo.tos, votos-disserãomuitos dos Srs. deputados, 
e sendo posta á votação foi approvada a urgencia: 
teve em conscquencia a indicação segunda leitura, 
e pro~ondo o Sr. yresidente. se deveria ir a u.rna 
com.rn1ssão, e a qua dellas1 d~sse 

O SR. CosTA. AGUIAR :-Sr. presidente, é verdade 
que o regimento diz que as indicacões devem !>er 
remettidas a uma commissão, mas· não sendo isto 
propri~mente urna i~dicação, ~ simplesment~ u.rna 
requisicão para pedir esclarecimentos, parecxa-n1e 
que talvez se poderia dispensar que ella seguisse 
esta marcha. E' certo que deve selllpre haver a 
competente vot~ção ácerca de s~r ou nã_? remet
tida · .o que· a na o vencer-se, qmzera entao que a 
mat~ria entrasse já em discussão, pela sua reconhe
cida urgencia e simplicidade. 

O SR. SouzA. FRANÇA. :-Eu cuido qu.e deve sem'ilre 
ir á commissão para não infringirmos o regimento. 

O SR. CLEMENTE PEREIR~ :-E' muito justo, deve 
ir á commissão. . 

Tornando-o a propôr o Sr. presidente, continuou 
dizendo. 

O Sa. CosTA AGUIAR :--'-A ir a wna commissão 
não póde ser senão á de commercio agricultura e 
artes •.. 

(E lembrando ~ Sr. deputado a ~e .estatística!) 
Sim convenho que.-va ~be~ a deestatlstu:~, e só pe~o 
que o negocio seJa discutido com a possxvel brevi
dade, porque é de urgencia, e hão de gastar tempo 
as informações. 

Venceo-se segundo estas requisições ; e .••• 
O Sa. CUNHA MAnos :-:Eu na occasião apresen

tarei mais alguns esclareciillentos. 
O Sa. CosTA AGUIAR :-Eu igualmente posso dizer 

algwna cousa em Jlres~nça dos conhecimentos lo
caes que tenho do Para, onde estive 10 annos~ e o 
mesmo podem fazer os Srs. deputados daquella pro-
vincia, ainda com mais razão. . 

O Sa. VAscoNCELLOs :-Sr. presidente, parece-me 
que ninguem póde fallar, senão para fazer in
di~J.ções, ou na ~cussão da materia: os Srs. de-

putados estão fallando quando a materia não está 
em discussão; e assxm se vai gastando o tempo com 
cousas que podem apresentar á commissão. 

O Sn. Cosn .AGUIAR :-Isto não é fallar sobre a 
materia, e todo o Sr. deputado póde pedindo a pa
lavra, fazer as reflexões que quizer, e dizer o que 
entender.a 

O SR GETULIO :-Eu tambem off~reco uma me-
moria. • 

O SR. I'RESIDEN'fE :-Os illustres deputados não 
precisão de licença da camara para otferecerP.m as 
suas memorias: cada ulll __ __I>óde offerec~I,as á com- 
missão. 

O SR. SouzA F nA XC,\ :-As commissões são pa
tentes a lodos os ~rs. deputados; todos podem 
fazer .o seu requerimento e reflexões. á commi•são; 
e os Srs. dacommissão deYem ficar na intelligencia, 
qll(l as devem ~mpre aceitar. 

Seguio-se a leitura de um parecer da commissão 
de marinha e guerra sobre o projecto de lei do 
Sr. Cunha lfattos, iÍcerca de wspendcr-se o provi
mento dos postos de sargentos móres &. nesta fúrma· 

u PARECER 

<< A commissão de guerra c marinha, e;(aminando 
o projecto de lei do Sr. :1\lattos de 18 de )[aio pro
ximo passado, em que proprõe a suspensão do pro
-vimento dos postos de sargentos móres dos corpos 
de 2.• linha, e a creação dos sargentos ajudantes 

·nestes mesmos corpos. 
<< E' de parecer que semelhante alt~ração, não 

só transtornaria o systema actual da disciplina dos 
corpos mi\idanos, com a qual se aclJão habituados 
desempenhando louvavelmente os seus del•eres ; 
mas até é dependente da ordenanca geral, que 
ha de regular o exercito na confôxmídade dos 
artigos 146 e 150 do capitulo So, da constitui cão, 
pel<l q_ue ia1.-se \nadmi-:;sivel, por agora, o men"cio
nado projecto. Paço da camara dos deputados, 1 de 
Junho de 1826. Seguem-se as assignaturas dos 
membros da commissão. n 

Offerecido á discussão, disse 

O Sa. CuNHA MATTos :-Sr. presidente, eu as
signei vencido o parecer da comruissão. Os illus
lres membros, que a compõe encararão o objecto 
por um lado, e eu por outro: elles encararão-no 
pelo ladp do prejuízo que vinha a resultar: e 
eu não o encarei por este lado, mas sim pelo lado 
da honra e do decoro da nacão-
, Eu desejo que os majores "destes corpos não sejão 
taes quaes são, mas quizera que estives~em em outro 
emprego de maior representação Quizera que se 
praticasse entre nós o mesmo que se pratica em 
In~~a_terra, onde não ha sargentos -móres pagos de 
mihc1as. 

O mesmo acontece na America Septentrional, 
onde ha bem pouco, existia um mill1ão quinhentos 
e trinta e seis milicianos; e não tem estes postos, 
que se achão substituídos por ajudantes. · 

Sr. presidente, as forças verdadeiras do Imperio 
são as das milícias: estas formão a grande massa das 
forcas nacionaes. 
rundad~ nestes principl.os é que me lembrei, não 

de desorganisar os corpos, que servem com muita 
distinccão, mas de pedir que se suspendesse por em 
quanto· a nomeaçã<! de_ sarge~ tos mó~s. até que ap
pareça uma orgamsaçao maiS propna para o Im
lleri~. 
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Eu me lembrei de elevar estes officiaes a postos 

muito maiores, e a muito maior consideração nos 
corpos da 2.• linha; porque me persuadi com os 
exemplos já citados, que muito melhor seria or
ga.nisar uma brigada em eada el>ma:rea, ~ qu~ ~sa 
brigada fosse commandada por um official da 1• 
linha. 

Eu não quero que haja generae-s sobre generaes; 
mas basta um official superior, um tenente-coronel, 
para commandar a brigada dl! cada uma das C(}U\arcas. 

O ·•t·ande 'Vashington, que tanto se distinguio 
na g;erra de 1756, não era ~enão sargento múr de 
milícias sem soldo, e á t~sla destes corros perma
neceu até a inilependeticia dos E4ados·Lnidos. 

Eu nada fiz. ~em reflexão; estudei sobre o caso. 
O go,·erno em portaria de 23 de Novembro de 182.'}, 
ordenou qllC o provimento dos sargentos móres da 
2.a linha da pro,·incia de Goyaz ficassem proviso
riament~ susp~nsos, até que se decidisst' na asse!n
bléa, e qLle se cr~assem entretanto sargentos alu
dantes. 

Toda,·ia eu não me opponhe de maneira nenhuma 
ào pareccrdaeommis~ão; mas sempre qnerol,•mbrar, 
que ha muítos corpos de milícias, que apenas teru 
algun;; soldados; P estes corpos não dcn•rn tl.'r !'ar
gentos mórcs: a lei é clara: as intrucçõe:; dP 5 de 
Dezembro de 179i determinão que se de baixa ao:; 
major•~s e ,ljudanti.'S daqul'llcs corpos que se não 
achão completos. 

Fique partanto a mate ria adiada .Para pelo~ papeis 
da secretaria de Estado se ver se e necessarw fazer 
a.lgumas alteracões, e rnuito principalmente quando 
$C fizer o rL!gufamento a respeito das milícias. 

E acabando o illustre orador mandou á mesa a 
sua proposttt nestes termos. 

<< J'llOPOSTA 
« Peco que fique adia.do o projecto de lei sobre a 

suspensão do provimento dos ppstosda 2.a linha até 
que o governo remetta á camara as illustrações que 
se lhe pediriw. 

O SR. VASCO:-iCELLos:-Para apoiar o adiam.ento, 
accrescentarei ao que disse o Sr. Cunha ~Iattos, 
que se deve attender a que não podemos com tantas 
despez.as de maiores, e ajudantes; o -projeçto é 'IJor 
isso mui digno de delibera~:ão. 

Quasi tndas as juntas de fazenda não pódem com 
taes desp~zas, e foi o grande mal que fez o decreto 
de 4 de Maio de 1822, que é necessat•io revogar. 
Voto pois que fique o projecto adiado para se tomar 
em consideração. 

O Sit. Qm:moz:-Dél que servirá que se não provão 
os postos ·dos ,;argcntos móres, substituindo-lhe 
uma reforma ?.Estes officiaes que se achão n' aquelles 
empregos, ainda que se lhes tirem hão de ii.ear a 
vencer os seus soldos demais um corpo, que não 
tenha commandante, major e ajudante, nunca terá 
disciplina: o mesmo autor do projec.to manda subs
tituir-lhe um sargento de linha; a cousa será por
tant!) a m~sma, só com a differenca de nome ~ 
porque o emprego é nccessario. A ordem militar é 
3.e menor para maior .••. (Não foi mais mwido.) 

O Sa. LINO CouTIXHO :_:_o proje.cto está ou não 
está em discussão ? ' 

() Sn. CuNll.\ !thnos :-Quando eu fiz oproject.o, 
tive em vista o grande fim ·de beneficiar a minha 
patria_; porém e~1tendo ~uenão se póde trata_r des~ 
matena sem ter Jllustraçoes do governo. Entao faret 
as minhas reflexões e farei conhecer que o projecto 

é tão util á fazenda nacional, como á clas:;.e do 
exercito. 
. V en~eu-se o adiame~to. E t~~do I! est~ tempo 

nndo a mesa dous officws do mmtstro do ImJ.l.erio 
pedio a palavra, para oslêr o Sr. secretario Souz~ 
França. São os seguintes: · 

<< OFFICIO 

· ~~ lUm. e f;xm. S1·.-'l'endo 1·ecebido o officío de 
V. Ex. de 2i do corrente, em que me participa, que 
a carnara dos dcputad9s resolvera, que se pedisse 
ao governo a conta de todos os actos, que a cons· 
tituição obriga a dar ás camaras, logo que se achão 
t('.uni.da'6 em -;:.esl'ão; cumpre-me responder a V. Ex. 
pela parte que me toca, que não julgo sujeita a se· 
melhante obrigação á secretaria de estado dos ne· 
gocios do imperio. porque o exame da publica admi· 
nistração, de que trata o tit. 4°, cap. 2°, art. 37, § 1• 
da citada con;ot\tui<_:ão, \'-Ó tem lugar nos termos do 
§ ()o, art. 15, cap. 1° do referido titulo, isto é, na 
morte do Imperador, ou Yacancia do tluono, caso, 
'lue felizmPnte não .~c acha verificado. Todavia o 
govm·no de Sua 1\lagestade lmpeiial, querendo dar 
as mai~ decisiYas l!rovas de quanto deseja cooperar 
para o maior acerto da~ deliberaçõl•.S da camara dos 
deputados e providencias legislativas, transmittirá 
pontualmente ao conhecimento da mesma caUlara, 
informaçüe!' exactas ::obre cada um dos ramos, que 
cn1 especial :<e lhe indicarem e que e:;teião a cargo 
da repartição dos negocios do imperio. Deus gttarde 
a \'. Ex. Paço, em 31 de .\I aio de 1826 . ....:..Jose Fe· 
liciano Fernandes Pín!tei1'o.-Sr. l\Ianoel José de 
Souza Franca. »-Foi remettido á comrnissão de 
constituição: 

« OFFICIO 

u Illm. e Exm. Sr.-Participo a .v. Ex. em reg. 
posta aos seus oficios da data de hontem, qtte se 
dirigirão hoje as conYenientes ordens it camara da 
capital de S. Paulo, para expedir os competentes 
títulos a quem cumprir na fórma da lei, afim de se 
preencher a representação da provin~ia, que está 
incompleta por tomar assento pela Bahia o deputado 
José da Costa Car\'al110, e não poder toma-lo por 
doente o deputado José Arouche de Toledo Rendon. 
Deus guarde a V. Ex. Paço, em 31 de Maio de 
18Zô.-José Feliciano Fernandes PinheiJ"o. -Sr. 
i\lanoel.Tosé de Souza Franca. ))-Ficou a camara 
inteirada. • 

Em seguida }ledio a palavra e disse 
O Sn. Ln~o CouTINHO :-St·. presidente, é not'Orio 

o abuse que existe ainda hoje a respeito dos livros 
da camara ; qualquer se faz cidadão brazileiro indo 
ali assignar o juramento da constituição ; qualquer 
estrangeiro fica sendo cidadão uma vez que assígne 
este juramento. 

Den};tis os Unos parando na mão dos escri.vães, 
póde acontecer que no fim de alguma pagina alguem 
escreva o seu nome: e tirão a certidão, porque o 
nome está no lino: t~mfim qncm quer se está fa
zendo cidadão brazileiro quando nós tratamos da lei 
de naturalizacão. . 

Portuguczes tem aqni chegado com cargas, que 
vão á casa da camara. assignão o· juramento; e de
pois tirão a certidão, como cidadã' os brazileiros deg. 
pachão as suas fazendas, arranjiio-se e vão-se em
hora. E' preciro portanto remediar. o- abuso e para 
isso apresento esta indicação. (Leu-a, nesta fórma:) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 30/12/2014 17:09 - Página 13 de 13 

SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1826 11 
u INDlCAÇÃ.o brazileiro: entretant1> julgo qu.e os livros estão fe-

chados por uma lei. . 
«Indico, que se procure ao governo se ainda O SR. TEIXEitu. DE Gouvh:- Vou responder a 

hoje estão abertos na casa da camara os livros de um erro, em que labora o illustre deputado. Antes 
juramentos da constituição, e se jã encerrados, do juramento da constituição e da installação da 
quando forão t » assembléa constituinte, publicou-se um decreto, que 

E finda a leitura continuou. Peço a urgenciapara obrigava a juramento de fidelidade todos os portu-
este negocio. . _ _ guezes, que aportavão ao Brazil com o animo de 

Sendo a urgencia apo1ada e posta ~~ d\scussao, nelle residir c a fiança aos que não tivessem esse 
como ninguem fallasse so~re ella, SUJeitou-a o Sr. animo. 
presidente á -votação, e _f01_ ap~rovada; em ~onse- A execucão deste decreto é que foi sustada por 
quencia do que teve ~ mdícaç;,ao seg~n~a le1tur~; outro, .segÚndo_o_queJne.Jembra, de Novembro -de 
e vencendo-se que . nao fosse a comm1ssao por nao 1823 e não o juramento da constituição; e creio que 
offerecer a matería. motivo de exame, entrou logo neste engano labora o illustre deputado. 
em discussão. E haYendo a palavra disse O SR. SorizA FR.'-:'>GA:- A indicacão é que se 

O SI\. AuJ.EIDA E ALBUQUERQUE :-Ell creio que procure ao governo· se estão os iivros abertos 
a iodicacão não satisfaz em nada os fins do nobre (leu-a) • ••• 
deputadÔ, que pretende saber s_e os ~vros da cama_ra Sr. presidente que os livros estejão abertos ou {e
estão já fechados; e tambem na o :>et como se hao chados para se jurar a con~tituição, nada vale : não 
de fechar esses linos. · é o juramento que constitue a qualquer cidadão 

Pois os cidadãos brazileíros, porque não estiverão brazileiro. 
em tempo.! porque morã~ e!D lugares remotos, ~nos A família brazileira compõe-se de cidadãos na tu
sertões, hao de ser proh1b1dos de prestar o JUra- ralizados e que estnão no Drazil no tempo da inde
mento á constituicào ·? Os livros é provavel que se pendencia. 
não tenhão ainda lechado, pois todos os dias está a Que importa que um portuguez venha e que lance 
vir ainda gente para prestar o juramento; mas o seu nome no livro da camara '? Por ventura com 
estejão ou não fech~dos,.dahi não pód~ o nobre de- este juramento fica sendo cidadão brazileiro I Os 
putado tirar a prov1deneta que :;e propoe. brazileiros não precisão de jurar a constituição; nem 

0 Sa. Ltxo CoUTINHO :-A quanto tempo se jurou sei que seja um crime não a ju-rar; porque em fim 
a constituicão '! Creio que a dous annos. elles são sempre brazileiros. 

Pois não"é tempo suffi.ciente para virem até das A questão é se devemos perguntar ao governo se 
ultimas partes do imperio jurar a constituição 1 De- os livros estão ainda abertos e eu acho necessario, 
mais não é necessario que venhão á capital das pro- para depois se (larem as providencias. 
vincias; todas as villas e lugares, qtte tem camara, O SR. VERGUEmo :-Não é o jurameDto que faz 
tem li nos. o cidadão brazíleiro: é necessario preencher os 

Diz o honrado membro que não sabe como se ha quesitos que marca a constituição. Mas como appa
de fazer o encerramento do li no ? E' fechando-o receu uma constitui cão nova no estado precisava ser 
com a rttbrica do ministro e do escrivão, não é fechar geralmente jurada, para que se manifestasse o as-
o lino simplesmente. . . . _ senso da nação. Porém que um portuguez só por 

Che"'a um portuguez e JUra a constltUicao, porque jurar a constituicão se considere cidadão brazileiro ! 
diz qu~ tinha esta.do no ::ertão ; despac~a as s~tas isto é um abuso; não é cidadão. 
fazendas na aliandega: faz o seu negoc~o e _vat-se o SR. VAscõxcELLOS :-Com effeito, Sr. presidente, 
embora feito cidadão brazileiro ! ! Querra pois que não se póde dizer que o juramento da constituição 
se pedí;sem iustrucções; isto por. ora é uma. cousa, não seja necessario para qualificar o cidadão brazi
que a camara quer saber; não e dar medida ne~ leiro. Isto é um principio de direito publico: é o 
nhurna. pacto, pelo qual o homem obriga todos os outros, e 

O Sn. TEIXEIRA DE. Gouvh :-Se o illustre d~- por consequencia indispensa,·cl em uma sociedade 
pulado se satisfaz com a certeza de estarem on n~o qne se org~ilíz~ de~aixo de uma no\·a fúr~a: esta 
abertos os livros, eu posso afiançar-lh~s que estao é a sua lei prrmana ; porque por ella e que se 
abertos e por isso póde propor o que qutzer sem ~s- obriga os cidadãos a virem prP.star o seu consenti-
crupulo; direi inais ao nobre d~p~~do que multa mento. · 
gente ainda não jurou a constltmçao; _po~que ha Portanto a asserção de que aquelles que deixarem 
homens · lá para os ser~es e Iug~es ma1s dtstantes, de jurar a constituição, ficão send.o ci~adãos brazi
que não vem á ~illa ou ctdade _senao q~ando te~ ne- Ieiros, não entendo. Governos mur sabws tem dado 
gocio de urgeneta; e mesmo nao. ha le1 que ~br1gue exemplos do contrari?, ~:s:pulsando aquelles que não 
a este juramento; e por isso julgo esta questao. fóra querem jurar a const1tmça.o do estado. 
da ordem limitando-me a declarar que os hvros H ai b 
esta- 0 abertos, e que. nenhum inconveniente julgo O Sa. CLEMENTE PBREIRA :- a guns a usos a 

este respeito. Visto que fallo neste negocio · será 
haver em, assim se conservar~rn. para· sustentar 0 que disse o Sr. França. E' uma ver-

O SR. VERGUEmo :-Le>anto-me para' dizer que dade que nós devem?s ~C!lbar com e~ o~dens de 
me parece que os livros estão fecll~dos por um de- mandar jurar a consbtuu~ao; porque nao e neces
creto. · . . sario; e não serve senão de dar emoltun~ntos ~ IJ.!D 

Além.disso que importa que os estrange•ros ~e- escrivão. Mas tambe01 ach<! .des1_1ecessana a ~ndt
nhão jurar a constituição 'l_ F~~ o sendo Cl~ada~s cação; se temos de dar proVJdencias,. porqtte· nao as 
brazileiros? Segundo a conshtmçao para ser c1dadao dBJJlOS jú.l . 
brazileiro não basta o juramento; porque só es- O S AR.u;so VIANNA :-Eu tambem quero dize, t 
ta. d as cir.c.umstaocias que ella marca, como a. . . _ 

n ° 0 lisad . ·• tàndoaquiao·tempo da de- quenãoachonecessanasasdlus~raçoesqti':sepedem. 
S~~do _na.dtur_a .~ o,dou ~ é ue SC ~de ser cidadão 0 "O Terno está ·bem COU'VetrClde qUé nao basta O 
~hlta':a.o am ..... epen enc1a, -q ... 1"' · __ o 
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juramento para.fazera.qualque:J: cidadãa; segundo a 
marcha orilinaria para adquirir-se .qualquer :em
pr~go, costuma~ exigir mna. j)l8tifieação;do que. de-

. ,~rmina . .a , constituição para ser cidadão .braZilell'~; 
· ~sinJ. me .~ece des!lecessario .pedir estas infor
.l~jlções. 

.O .SR. SouzA. iFRANCA : - Disse um illustre ·de
putado, que é necessaÍ'io que todos jurem a çonsti,
.wi~, em consequencia de ser um direito publico; 
mas deve advertir o illustre deputado, que disso .não 
$e segue que seja voto por voto. 

Na ,grande massa da nação votão. duas partes, 
,pqrém amaiori!). é que nos convence: se a. maioria 
da nação votou por um systema os outros não deixão 
de ser. obrig<l.dos a elle : as,sim todos os nascidos no 
»,razil, diza cQnstituição, que são.cidadãos br~i-
1eiros; porque a nação votou pelo system~Aa c.onsc 
:fAt~çâo ; quer ajurassem, quer n,ão, est;to :restrlcta
,;ffiente dependentes da maioria na sua von~de .. 

porque passão as lei : assÍUl não haverá mais ques~. · 
tões. K sendo sujeito ao mesmo .o regimento do 
senado haverá .um recip:rooo direito de se :t'aierem 
sobre.eb.es as teflexões, qae:parecerem,coil.veni.eaÚ!!':. 
Entretanto porém, deTem ficar interinament.e.set:-:
vindo até que sejão discutidos. Eu otiereço á camara 
um projecto a este respeito. · · · 

Vindo á mesa., leu-o ó Sr. França na. fórma 
seguinte 

« l'llo.JXCTO 

cc Art. l.• Os regimentos· internos de uma, .e 
outra camara dos senadores e deputados; para terem 
for~ de lei, necessilão como quaesquer ,outras leis~· 
e regimentos. da · sancção imperial, depois de >pa&-' 
sarem por amb~s as camaras; . . . 

o: Art. 2.0 Emquanto ·não .forem. sallCCiouad~ 
podem todavia ir regulando .os trabalhos pela,Q1a~ 
neira nelles declarada.-0 deputado _llias. » .. 

Leu igualmente o Sr. Souza França o seguin'te 
projecto de lei do Sr. Nabuco. · · , 

' Mas :t.indicacáo não falia destes, falia dos esltan
'-·_geii-os,_ qile pr~sumem fazer~e cidadãos brjlZil~os 

:pelo sl!llples Juramento :. por!jl.nto voto pela m-
.aiCaçã,o, pois jicho que de,•emos aca\>ar com isto. « PllOJECTO DE UI· 

O Sll.. VAscoNCELtos:-Sr. presidente, não .deve « A as.sembléa gel'al e legislatiya decreta: 
passar o principio de que são cidadãos, os que « 1. • Fica derogada a proVisão do . conselho 
J.endo nascido no ··Bram, não têm jurado a cons~ supremo uúlitar de 27 de ~ovembro de 1825. : .. · 
tituí~ão do im:perio : outra é a disposição do direito « 2. o Os processos julgados em "''irtude ·da . dita 
publico universal. . . provisão ficão sujeitos ás formalidades, que . se 

Rompendo os laços ·que nos união a Portugal, achão ~stabelecidas :J?elas leis existentes, como JSe tal 
dissolveu-se o contracto .social, e .se formou Q. novo provísã<! nunca elistisse. Paço da camara dos .dejm.,. 
que é a constituição do imperio e quando se trata tados, em o 1° de Junho de .1826.-José Th'omaz 
deste contracto primitivo, é necessaria a unanimi- Nabuco de Ara,ujo. » · · · -
dade e não basta a pluralidade. Ficarão ambos para a 2" leitura • . Finalmente feio 

A lei da pluralidade é secundaria e já suppõe mesmo Sr. secretario a~ leitura do projecto.de.lei 
o conseutimentQ de estar por ella. · do Sr. Almeida e Castro, sobre a: abolição ua pro-

Gomo me obrigaria a plurali,dade sem o meu vincia de Pernambuco, das contribuicões que pagão 
c~m~entimento, se nós todo~ ~om~s _iguaes em alguns engenhos de assucar. Decidindo-se que era 
~e1tos n~ ~a do natu.ral '! Um, nnte, tnut.a h?mens objecto de deliberação, foi remettido á commissão 
nao tem drretto .de obngar-me sem que prnneJro eu -de fazenda. . , , 

- teli~a C?Uvin~o nisso. . - Sendo che~da a hora, den o Sr. presidente para 
~ po~ e'Vldente a nece.sstdade . de que o pacto a ordem do diad •, a segunda discussão do project() 

socu~1 ~ela expressamente. adoptad? por tod~s os de lei da commissão de poderes ; ·2o, Ieitu:ras de pa;, 
bra:~ale!l'os e os poucos que o tem deiXado de Jurar, receres das comm.issões e de indicacões , e levantou 
tem-mostrado 9ue ~ não que!em e por is:;o perd~ão a sessão ãs duas horas da tarde.-=-llfanoel Jos~ de 
os fõros de c1dadaos brazue1ros. Nesta · doutnua Souza Frcmça. · _ 
concordii.o os escriptores de maior nota antigos e 
modernos. 

'Ultimando-se .a discussão, e julgada a materia 
sufficientcmente discutida, propol!l o Sr. presidentE~, 
se :passa'Va a indicação, venceu-se pela affirmativa. 
Leu em seguida o Sr. ·Teixeira de Gouvêa, como 
relator da commissão- de verificacão de poderes, 
sobre o diploma do Sr. João da Côsta Silva, depu
tado pela pro'Villcia da5 AlagOas, o seguinte 

·ex :PARl!CER 

Á cominissão de pOderes examinou o diploma do 
Sr~ J'oão da Costa Silva, depu~do eleito pela pro
'Vfucia··das ·.Alagôas, e como o achou conforme á 
acta: geral, e esta á lei, ·ê'deJ:larecer, que o Sr- iiepu.;. 
tado ·l)óde -tomar assento: Camata dos deputados, 
l:'lle lunbo de 1826.-segu.em.:se ~gnatur.a,s,,;-,
F_oi =appi'~va'do. · · · . . . -
. '}>~do :então a palavra; disSe 
. o··sa.-Dw::.. Tem-5e' pOr vezes suscitado. 'a 
~estão se é ou não .lei o nosso ~ento, .e como 
~~tiiii ' éi<í~~ci · .e . _obngado -~ raz,éi se~ão a:qilil!o 
~e Jlie e,-m~dOJlor ~ 1~, qmzera que OTB.gl
~ento da camara passasse por todos os transes, 

· RESOLUÇOES DA CAMA1U 
u llbn. e E1t.. Sr.-A camara dos deputa~o!> 

manda remetter a V. Ex. a inclusa :folha dos em"
pre~dos nella, com os seus respecti-vos ordena!los;. 
e dias de vencimentos; bem como a das. despezas 
ieitas no proximo pass ado mez, em livros e mais. 
l!l'tigos necessarios ai) expediente ila mesma camara; 
E que sendo tudo presente a· Sua Magestade·o 
,mperador, posl;âo ser abonadas no' thesonto·estas 
quantias. Deus guarde a ~.Ex. Paco da . éamara 
dos 'd~putados, em· o 1~ de ·Junho~ de ·1826.'"
Ma:fi.O'eL José áe Sow::a; Fra~.-'- Sr ... visconde' de 
Baependy . .,. . . , ... . · '. . · 

PRESmmreu. oo sa. 'PEREiti.Â ru;.1-lólfRSGi · 
' .: . " ... .~ 

··.·Feita a chamada ásl<l horasdàmanhi, . .l~ 
pies.e'!-tes 58 Srs, deP-utados, '{aliando · cpm ea~ 
pal'tíclpada o.s Srs- FelJó, Ledo~ monsenhor Pízarro;. 
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e Baptista Pereira, e sem participação os Srs. P"
dreira e Lobo. 

O SR; PRESIDENTE abrio a sessão, e sendo lida ~ 
acta da antecedente pelo Sr. secretario Costa Agui.ar 
foi approvada sem observação alguma. ' 

O Sa. ARAU.JO VuNNA, na qualidade de secreta
rio supplente, passou a substituir o Sr. Ledo, e sa
bendo o Sr. presidente . que na sala immediata es
tava o Sr. João da Costa Silva, deputado pela pro
víncia das Alagôas, cujos poderes já havião sido ve
rificados, ordenou a sua recepção com as formali
dades do costume, e, prestado o juramento, tomou 
este senhor assento na camara. 

lmmediatamente pedi o a palavra por estes termos 
O SR. VERGUEIRO :-Sr. presidente, se é occasião 

propx:ia, peço licença para apresentar um projecto 
de le1. 

O SR. PRESIDESTE :~ illustre orador pódc ofl'e
recer o seu projecto. 

O SR. VERGUEIJlO :-0 projecto que tenho a apre
sentar é relativo ás terras da propriedade nacional, 
e contém providencias sobre as concessões já feitas, 
e uma nova organísação para as futura's. 

Este negocio jà foi considerado urgente na assem
bléa constituinte, e a meu requerimento suspende
rão~se as datas de sesmarias até a publicação da 
no "'a lei que as devia regular, e de que infelizmente 
se não chegou a tratar. 

Direi, portantot alguma cousa sobre a materia 
deste prOJeCtO, que ordenei e VOU offerecer á appro
vação desta camat·a, menos para convence-la da sua 
utilidade do que para mostrar o plano em qu~ cstú 
concebido. 

Eu o tenho dividido em duas partes: a l•.respeita 
ao preterito : a 2• ao futuro ; e debaixo destes dous 
pontos abreviarei o meu discurso. 

São bem conhecidos os grandes abttsos que têm 
resultado da nimia facilidade ria concessão das ses
marias, porque entendendo-se que o meio mais 
proprio para fazer cultivar as terras do Brazil, con
sistia em concedel-as gratuitamente a qualquer que 
as pedisse, com tal prodigalidade e indiscripção se 
tem feito estas doações, que nem ao menos se tem 
tratado de examinar como cumpria se quem as som
citava tinha ou não os meios de as fazer cultivar. 

O abuso foi ao _principio tão immoderado, que no 
fim do seculo XVlljulgou-se necessario tomarem-se 
algumas medidas sobre esse objecto; principalmente 
áccrca da extensão das datas, qM então íorão re
duzidas a tres leguas ·quadradas ; mas bem se vô 
que este espaço de terreno não púde jámaís ser cul
tivado por um só lavrador, por mais poderoso que 
se possa imaginar. principalmente quando se consi
derar q_ue este solo estava todo coberto de maltas 
intransltaveis; e apezar desta determinação, muitas 
concessões se fizeri\0 depois, por diversos pretextos, 
sem attenção . alguma aquelle l'egulamento, e para 
melhor dizer, sem limites alguns, nem escolha 
daquelles agricultores que soubessem ·e pudessem · 
rotear semelhantes terrenos. · 

Sem a neces~aria moderação em taes doa<;ões, e 
sem a prévia medi~o e dem!ll'cação, que era indis
pcnsavel, esta prat1ca veio 1mpedir a cultura, per
turbar o·direito de propriedade, e o que mais· é, a 
servir de ob~taculo ã civilisação, porque alongati
~o-se os cultn~adores, e separando-se com grandes 
mtervallos, não só vierão as produ~.ões do sólo a 
perder o seu valor, não havendo boas estradas para 
o facil transporte, como lambem tornarão-se in-

~...,...__ __ _ 

communica~eis ao trato urbano e civil os possui
dores e habitantes do s~~o; ao mesmo tempo que 
d~ B:lguma s~rte se legttlmava a usurpacão dos do~ 
m1n1o~ \)ubhcos, íaz.endo-se valer comó direito de 
pr~pr1edade a posse adquirida pelos chamados pos
setros, os qu~es.en~rando nas maltas e campos de
volutos com mstgm~cantes actos de cultura, se di
zem senhor~s de ma1s terreno do que podem alcan
çar com a ':1st<!, _re~ulta~do de tudo isto gravissímas 
c~~tcnd~~ JUd~ciarias,_ r1xl!-s, 'iolencias e até assas
sm!os. ~ , p~1s, necessano por um termo a tantos 
e tao preJUdlciaes ahnsos. 

Todas ~s- data.~ de sesmarias são concedidas com 
tres cond1çocs, d~ que d,o~endc a sua validad~; a 
saber :. confirmaçao, med1çao e cultura, tudo em 
determmado tempo, que até ccl'ta época era de 
dous ~unos, c passo1;1 a ser de 1_1m com denegação 
de ma1s t~mpo : assun o declarao todas as cartas 
de sesmanas. 

~e se ~mp~cgasse o rigor de direito contra os ses
met~os, 1sto e, se se ho~vcsscm por nullas as ses
martas .a que falta~se o tmplemonto das condições, 
r~ra sena a ses!Da_na que houv~ssc de se julgar sub
Sistente, e o d1~ctto de P.rof'rJCdade seria inteira
n~onte confundido, mult1phcando-so os pleitos e 
~1xas, que s~ pretendem terminar: os males serião 
mca.lculave1s. " ,,_ 

Nestas circumstancias íundei o meu plano em um 
termo c.ntre os dous extremos, nem tolerando os 
abusos mveterados, nem descarregando sobre elles 
todo o rigor do direito; não sustento toda a cubica 
dos posseiros, mas não os privo inteiramente do 
fruc~ de suas en~prezas ; o meu projecto confir
mara o que levo dito. 

Pelo que pertence ao futuro entendo . que é me
lhor Yender, do que dar a~ terras publicas; porém, 
esta mesma venda eu qUJzcra que se fizesse com 
certas clausulas preparotorias; porque assento que 
para clla se effectuar deveráü ser medidos os terre
nos, com as reservas indispcnsaveis para os usos 
publicas, e que se exija um preço tal, que todo o 
ho~em trabalhador poss~ pa_gar. por pobre que seja. 
Ass~m cada um comprara s~•mentc o que pretender 
cultivar, c quando t.entc adiantar não o fará facil
mente, nem se alargará mtlito. 

.1\.s questões de limites e preferencia ficão preve
nidas pela medição, a população não se espalhará, 
mas a-vançará progresSI\'amente em massa no rotea
mento-dos sertões! e a civilisação augmentará com 
o trato c commercto q,ue deve resultar desta união 
de proprietarios cultivadores. São estas as conside
rações que m.e dirigirão na formação do projecto 
que passo a let·. 

Leu o seguinte 
11 PH.OJECTO 

1< A assembléa geral legislativa decreta : 
((},o Ficão subsistindo as datas de sesmarias legal

mente concedidas, estando medidas e demarcadas e 
com principio de cultura. Não se entende medido o 
terreno de uma sesmaria sem que a medicão seja 
completa por todos os lados. •. 

«2.0 As clausulas de confirmar.ão e de lavrar com 
arado insertas nas cartas de sesmarias, serão con
sideradas como não escriptas. . 

a3.o As datas de sesmarias não medidas. e sem 
principio de cultura fieão sem effeit.o, cómo se 
nunca fossem eoncedidas. 

«4.0 As medidas, e sem principio de cultura, fi~o 
valiosas, mas o proprictarío é obrigado a vend~1as 

4 
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. em sortes, pelos preços e com as condições com que 
por esta lei se vendem as terras publicas. 

«5.0 Para que o artigo precedente tenha effectiva 
execucão. sérá notificado o proprietario perante o 

.juiz dÓ districto, a que o terreno pertence, para YPr 
arrematar as terras da data por sortes, o que elle 
não poderá impedir sem provar que a data tinha 
principio de cultura qa época da publifação desta 
lei ; para apresentação desta prova terá vinte dias. 

((6. 0 ~o caso em que a data não trnha principio de 
cultura ao tempo da publicação desta lPi, mas o te
nha na época em que foi requerida, ~0rá reserYado 
ao proprietario todo o terreno. cultiYado, e mais 
t~utro tanto. 

«7. 0 .-\s datas não medidas" com principio de cul
tura ficaráõ Yaliosas comtanto que os sesmeiros as 
facão medir nos dous annos que se seguirem á pu
blicação desta lei, findos elles rcYerteráü ao patri
monio publico senão estivl'rem medidas, e os ses
meiros ficarão consid!'rados como posseiros no ter
reno cultivado. 

«8. o . .i\. reversão ao patrimonio publico, no caso do 
artigo precedente, ser;( dl'clarada pelo juiz do dis
tricto a que pertence o terreno, a requerimento do 
procurador da eamara ou de qualquer cidadão ou 
pur ordem superior, sendo citado o sesmeiro para 
em Yinte dias api·esL·ntar instrumento da medicão, 
e na falta julgar-se a reversão. • 

<<9.0 Os posseiros que no acto da medicão de uma 
sesmaria forem encon Irados dentro dêlla, tendo 
entrado antes da publicação desta lei e fóra do 
prazo concedido na carta para a medição, se ti
nhiio razão de sabPr da existencía da data, serão 
cons<.'rYados no terreno cultivado e mais a quarta 
parte do terr~>no inculto, hm·endo--o immediato. 

«10. Os que á publicação desta lei tiwrem occu~ 
pado terras publicas, por meios de cultura, a que 
vulgarmente se d1i o nome de posseiros, serão con
servados no terreno cultivado, e mais a quarta parte 
do não cultivado, havendo-o immediato. 

ull. As e.amaras municipaes, logo que esta lei 
lhes for communicada, faráõ citar por editaes, todos 
os possuidores de terras publicas para que no prazo 
de sessenta dias compareção perante ellas, a decla
rar o terreno que oecupão cultivado e requererem a 
medição do mesmo e mais a quarta parte que esta 
lei lhes confere, para depois obterem titulo delle. 

(<12. As camaras, logo que a medição lhes fôr re
querida, mandaráõ proceder á ella por dous arbi
tros, um escrivão e um piloto, todos nomeados e 
juramentados por ellas. 

cd3. Os arbitros avaliaráõ a extensão do terreno 
cultivado, designaráõ o inculto que se deve annexar, 
decidiráõ verbalmente todas as duvidas que occor
rerem, e sentenciaráõ afinal a medição ; o piloto 
fará a medição segundo a direcção dos arbilros, e o 
escrivão escreverá todo o processo e actos da -me-
dição. · 

«14. Se desta deligencia resultar contestação com 
terceiro, que os arbitradores não possão conciliar 
amigavelmente, no que porão todo o cuidado, a con
testação será remettida ao juiz competente, entre
gando-se, sem embargo deUa, o processo da medi.;. 
çã.O. á parte, para com e1la requerer o seu titulo, 
no qual- sempre se entenderá ficar salvo o direito 
de terceiro. 

1115. O titulo será passado pelo presidente da pro
víncia gratuitamente com as mesmas condicões dos 
titulos de venda (artigo), o excepto as quê dizem 
relação ao preço. 

«16. Nas disposicõesdesta lei entend~se cultivado 
o terreno de mattás. em qu.e se tem -feito pelo me
nos uma plantação •. e o de campo o que é propor
cionado aos animaes que o creador possúe e nelle 
apascenta, .ainda que estes vaguem por maior ex
tensão, e que elle tenha praticado queimas ou· ou
tros actos possessorios em maior superficie. 

<C! 'i. Havendo-duas sesmarias concedidas no mes
mo terreno preferirá a mais antiga, se· estiYer me
dida ou cultivada, ficando comtudo salvo contra 
ella o direito de prescripção. O sesmeiro preferido 
por uma sesmaria não medida. tendo cultivado den
tro delta, gozará do direito concedido no artigo 9.0 

!118. Nas disposicões desta lei entende-se ses
maria culti,•ada a qÚe tem princípio de cultura. 

!!19. A nullidade da medição judicialmente feita 
que nesta lei se exige para validade ou preferencia 
de uma sesmaria, não prejudica a este respeito o 
direito do sesmeiro, só o sujeita á revalidacâo. 

e<20. Todas as disposicõos desta lei consfderão o 
estado dos terrenos na· época da sua publicação. 
Não aprovei tão. porém, os actos de med1ção e cul
tura praticados depois da no\.icia de se tCl' proje
ctado esta lei, não sendo praticados dentro do prazo 
das concessões sobre..o futuro. 

1121. Todas M terras, que não pertencem ao domí
nio particular de alguem, pertencem ao patrimo
nio publico e domínio nac10nal, e só podem ser 
alienadas por auto1·idade publica. 

(<22. A pessoa que occupar terras publicas será 
obrigada a larga-las. perdendo todas as. bemfeito
rias que não puder tirar para fóra, e não tirar er
fectivamente quando lhe fôr mandado. 

!<23. As tenas publicas, não estando aproYeitadas, 
serão divididas em districtos que comprehenderáõ 
cada urh em matos o quadrado de tres leguas ou o 
seu equivalente em outra figura, que são nove le
guas quadradas. 

((24. A legua terá 3,000 braças, cada braça dez 
palmos. 

((25. Cada districto será dividido em 432 sortes, 
coniprehendendo cada uma 250 braças de largura 
com 750 de comprimento ou o seu equivalente que 
são 187 500 braças quadradas. 

«26. Em cada distncto serão reservadas tres por
ções de terreno, cada uma de tres sortes. uma para' 
assento da povoacão e duas para. servidão das es
tradas e mesmo oútros usos publicos. 

clZ7. Nas terras de campo o districto comprehen
derá o quadrado de cinco leguas, ou em outra fi
gura o seu equivalente, que são 25 leguas quadra
das. Será dividido em 400 sortes, cada uma do qua
drado de 750 bracas ou o seu equivalente que são 
565,500 braças quadradas ; as reserras do art. 26 
serão de uma sorte cada uma. 

1128. Os ~trictos que comprehenderem matos e 
campos, terão uma extensão média entre nove e 
vinte cinco leguas fixadas por dous arbitradores 
nomeados pela camara respectiva. As sortes terão 
a extensão que lhes competir, segundo forem situa
das em mato ou em campo •. ou média. se compre
hender as duas qualidades de terreno, o que tudo 
será fixado pelos arbitradores. 

!c29. Havendo uma porção de terras publicas, sem 
extensão para um districto. será dividida .em sortes 
com a exten~o determinada, e por decisão da. ~
mara respectiva se farão as reservas para povoaçao 
ou sen·idões de estradas, quando ella entenda qu~ 
são necessarias. O conselho da província podera 
emendar esta decisão se l~e parecer inconveniente. 
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a30. Compete ao corpo legislativo a creação dos os 'lancos e remetter os ultimos assignados pelos li

novos districtos, decretar a venda das terras publi- citantes, e á vista delles e dos da capital adJudicará 
cas, podendo .ter principio a proposta na · camara as sortes aos liCitantes de maior quantia, e lhes pas
mumcipal respeetwa, ou no conselho da pro'Vincia. sará titu1o gratuitamente. 
. «131. As desr.ezas da mediçãõ serão feitas pela fa- «42. ESta venda é livre de siza, e de qualquer 
zenda naciona , á qual do mesmo modo pertence o outra imposição. 
producto das vendas. «43. O titulo será passado na íú1ma que se segue, 

«32. O presidente da província, fará praticar a e as condicões nelle expressas fazem parte desta 
medição, dando as ordens e providencias necessa- lei : • 
rias, como são : <c A junta-da fazenda nacional desta prm'incia 

1<1.0 Mandar assistir com as despezas; . de .•.• em virtude da lei de.... tendu procedido 
«2. o Encarregar a medição a um offi.cial engenhei- a publicos leilões das sortes de terras do districto 

ro, havendo-o, e na falta nomear outra pessoa mais de •••. pertencentes á vílla de .•.• , . e tendo Fu
idonea q!J.e puder encontrar ; lano offerecido pela sorte (ou sortes) n ..••. , a 

u3. 0 Nomear, sobre proposta da camara d~ dis- quantia de ••.• , não havendo quem mais désse, 
tricto, um piloto pratico e um escrivão. declara feita a venda, e transferido o domínio da 

u33. O official engenheiro terá os vencimentos dita sorte (ou sortes), ao dito licitante pelo reíerido 
que lhe competirem pela lei; o escrivão o mesmo preço de •••• que (declare-se se foi recebido o preco 
que t:_,n os escrivães judiciaes ; o eons~\ho da p1:o- et~m I) abatimento ou os prazos para o pagamento), 
vincia arbitrará o que devem vencer o encarregado sujeitando-se ello comprador, além disso, ás se-
da medição, na falta de engenheiro e o piloto. guintes condições: 

c!34. (j fiel, que deve applicar a medida, e os tra- «L• Fieão reserYa4as, e pertencentes á nação, as 
balhadores necessarios, serão escolhidos pelo encar- minas metalicas e quaesquer outros minernes ; 
regado da medição. Os seus vencimentos serão ar- «2.• O córte das madeiras fica sujeito ás leis que 
bitrados pela camara do dístricto. . os modificarem ou venderem ; 

«35. A medição será effectuada em toda a cucum- cc3.• O terreno vendido suieito a dar lugar, sem 
ferencia do dlstricto e na divisão deste em leguas indemnisação, á abertura de estradas publicas. e 
quadrados. Os rumos seguiráõ as direcções _de norte, fazer as obras de conser·vação nas mesmas ; 
léste, sul e oeste; serão bem abertos e asstgnalados u<lo.• Fica igualmente suJeito a dar lugar, sem in
nos páos de lei que encontrarem, e em todos os demnísação, aos primeiros caminhos particulares 
angulos de quarto em quarto de legua haverá um para communicação dos terrenos ulteriores e com 
marco g.ue será de pedra, havendo-a. mdemnisacão a todas que forem evidentemente 

a36. No processo de medição se mencionará muito uteis. Em firmeza se lhe passou a presente, etc. » 
circumstanciadamente a qualidade do terreno e a «44:, As sortes reservadas passaráõ á administra-

. posição da sua superflcie, por onde l?assarem os ção da communidade do districto; mas, emquanto 
rumos, e igualmente os objectos notavets que nelles 0 não houver, serão administradas pela comarca a 
se encontrarem como são torrentes de agua, seu quem o districto pertencer. 
volume e di1·ecção, rochedos, pantanos, pedras, des- cc45. No terreno destinado para a po-voacão, pri· 
penhadeiros, e até páos de consideravel grandeza, meiro que tudo se escolherá lugar para principio do 
tudo com designação do seu local na ordem da me- seu estabelecimento, e serão alinhadas directa
dicão. mente as ruas que se cruzaráõ perpendicularmente 

~<31. Por occa.sião da. medicão se abrirá uma es- tendo de largura seis braças e formando quarteirões 
trada que eommnniquf' o centro do dist;icto ~n~e de cincoenta, mais ou menos ; serão marcados os 
se deve fundar a povoação com. a poyoaca? mais Vl- lugares para. os edificios ~ praças publicas! os 
sinha, com a qual lhe fôr ma1s utll atmr as suas g:uarteirões serão postos á venda em sortes de cmco 
communicacões. ' bracas na frente com o fundo de metade do quar-

c!38. Finaa a medição, .será desenh~da a carta ~o teirão; mas primeiro será arbitrado o preço in
terreno com indicacão de todas as mrcumstanc1as fimo, que nunca será .meno~ de 18000 por braça de 
declaradas nos tres ·artigos precedentes, nos luga- frente, não se vendera -por~ao alguma deste terreno 
res proprios de cada uma, e ne\\a serão. 't~~bem sem estar marcado o seu arruamento. O producto 
marcadas as outras linhas que devem diVIdir as das vendas é applicado a beneficio commum do 
sortes, e todas estas numeradas. districto. · · 

1139. Os originaes da medição e d~ carta top?gra- «46. Os terrenos reservados para servidão das e~ 
phica, serão depositados na secretar111: da J,>res1den- tradas não podem ser alienados sem o consentl
cia e uma cópia da carta será remett1da a camara mento do conselho da província e licença do pra
do 'districto, outra á administração da fazenda da sidente da.mesma; mas a camara p6de fazel-_?s 
província, e outra á secretaria d'estado dos nego- aproveitar a beneficio commum, comtanto que nao. 
cios da fazenda. . . preiudique o seu destino. 

cc40. Todas as sortes, excepto as reservadas, des1- «Paco da camara dos deputados, 3 de Junho 
gnada cada uma pelo seu n~mero, se~o. postas á de 1826.-Nicoláo Pereira de Campos JTergueiro. ,, 
venda a quem mais dér, nao se adm1ttmdo lance Sendo enviado á mesa ficou para segunda lei
menor que de 20SOOO. Este preço serã pago em tura: e lo5ro pedindo a palavra orou por este modo 
quatro partes, cada uma no fim de cada um d~s ~ • 
quatro annos, contados da venda. Abate-se a 01- O Sa. CLEMENTE PEREIRA : - Sr. presidente, e 
ta, va. na:_ rte do prec.o sendo 0 {lagamento feito todo desnecessario e até s\lpertluo. m?strar a .necessidad.e 
a VIsta. que temos de um codigo cnmmal, p01s na reall-

«41. A administraeão da fazenda nacional da pro- da de o não possuímos ; visto. que as o~denaçõ~s 
vincia, fará esta venda, precedendo editaes na capi- imménsas e informes que se d1zem em .Vlgor. sao 
tal da província. e na villa a que pertence o dis-: inteiramente inapplicaveis ás nossas cncumstan
tricto, incumbindo ao presidente da câmara receber . cias. Desta falta de legisla~o resultão os grandes 
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males que se experimentão na administração da 
justica. 

Sendo, pois, conhecida a utilidade e necessidade 
que temos deste codigo, que não poderá ser obra 
de um momento, por depender de pro(mtda medi
tação e estudo, emprehendi ordenar um projecto 
sobre os princípios modernamente admittidos e co
mecei a formar alguns dos titulos que necessaria
mente deveráõ entrar no codigo criminal. Porém, 
depois de ter adiantado algum trabalho sobre as 
bases que havia estabelecido, lembrei-me que talvez 
estas mesmas bases houvessem de sotfrer grandes 
alterações, e que neste caso estava derribado todo o 
edificio que houvesse levantado sobre ellas, c todo 
o meu trabalho perdido. · · 

Como, porém, . possa acontecer que algum dos 
meus illustres collcgas tenha escolhido este mesmo 
objecto para nelle eiUJ.lrl~gar as suas meditações e 
vigilias, f.: as minhas mtenções não têm outro fim 
mais do que a utilidade da nação, julguei que faria 
algum servico pul1licando estas bases que havia or
ganisado pa'"ra o projrcto do codígo criminal, que 
talvez possão merecer alguma aceita<:ão, sujeitan~ 
do-as desde já ás reformas e melhoramentos que 
se julgarem utcis. 1'o1· este modo não só poderliõ 
ellas susdtar algumas idéas a qualquer outro, que 
se tenha dado a este trabalho, mas servir-me-hão 
depois para 11roseguir no meu plano com mais se
gurnnc:a, espemndo que na proxima futura sessão 
me seja possível apresentar o projeclo do codigo 
criminal fundado nas bases que forem approvadas. 
E só para este fim tenho a honra de otfeJ·ecer este 
projecto. 

Leu o seguinte 

PRO.TECTO DE LEI 

A assembléa geral legislativa decreta: 
Art.: 1.0 O codígo criminal do lmperjo do Bmzil 

será dhidido em dous livros : o primeiro tratará 
dos crimes e das penas, o segundo conter<i a ordem 
do processo criminal. · 

Art. 2.0 Picão desde já reconhecidos como bases 
os seguintes princípios, que formaráõ os primeiros 
dous títulos do livro primeiro do sobredito codigo. 

LIVRO PRIMEIRO 
DOS CRIMES E DAS PENAS 

TITULO I 

DOS CRIJIES EM GER.\L E SEUS AUTORES 

CAPITULO I 

Dos crimes 

Art; I. o E' crime : 

I. o Toda a infracção Yo]unlaria das leis pcnaes; 
2. o A ommissãÓ voluntaria de um facto mandado 

praticar por lei , se _esta impuzcr comminação 
penal: 

3.0 A desobedienc.ia aos mandados das autorida
des constituídas pela ld ; 

4. o Toda a tentativa para perpetrar um crima 
que se não seguio, porque foi estorvado por alguma 
forca estranha. Existe tentativa desde o momento 
em· que o crime começa a ser perpetrado por algum 
acto tendente a esse fim .. 

Art. 2. o A violação das leis economicas ou de 
policia, são contravenções e não criJ!les que a lei 
pune com penas meramente correce1onaes. 

Art. 3. o A simpiP.s tentativa· para violar ·estas 
leis, em nenhum caso póde · ser julgâda contra
venção. 

Art. 4.0 Nenhum facto ou ommíssão :~óde ser 
julgado crime ou contravenção sem. préna decla
ração de lei anterior. ·(Art. 179, § li da cons-
tituição.) · 

Art. 5. o Os crimes são pcrsonalissimos e não 
podem imputar-se a uns as acções criminosas dos 
outros. (Art. 179, § 20 da constituição.) 

Art. 6. o Não se admitte compensação da. pena 
nos crimes, mas póde dar-se deidespezas, perdas e 
damnos. 

Art. 7.0 De todo o crime, em que houver inju
rja particular, além da offensa publica, nascem 
duas ac~es, uma criminal, para imposição da pena, 
e outra civil de despezas, perdas e damnos, a favor 
da!l partes offend1das ; esta póde acompanhar 
aquella, ou ser intentada separadamente depois, 
mas só produzirá etfcito nos casos em que os réos 
forem condemnados. Exceptuão-se ·as acções inten
tadas nos casos do art. 10. 

C .. ·H) JTU LO I I 

Dos aut.o1·es dos crimeB 

Art. 8. o São autores dos crimes aquclles que os 
commettem e os seus cumplices. 

Art. 9. o São cumplices de um crime : 
1.0 Os que o mandárào commetter; 
2. o Aquclles que o aconselhárão ou persuadirão ; 

• 3.0 Os empregados publicos que podendo c de
vendo, em razão de seus officios, impedir o crime 
o não impedirão ; 

4. o Os receptadores de furto ; 
5.o Aq11elles q11e participarem dos mteresses do 

crime, tendo conhecimento de que provierão delle. 
6.0 Todos os que acoutarem em suas casas ou fa

zenda malfeitores conhecidos por taes na opinião 
publica. 

Art. 10 .. Os menores de sete annos cumpridos, 
os furiosos, os dementes ou mentecaptos, e os au~ 
tores involuntarios de algum facto criminoso, não 
soffrerâõ a imposicão de pena alguma criminal, 
mas serão sempre responsaveis por seus bens se os 
tiverem, á reparação dos damnos que do mesmo 
facto resultarem., . 

. Art. 11. Os menores de vinte annos cumpridos, 
em nenhum caso serã.o condemnados á . pena de 
morte, excepto sómente no homicídio voluntario. 
Igualmente não podem ser condemnados a trabalhos 
perpetuos, desnaturalisação. ou prisão perpetua ; e 
se wmmetterem crimes a qqe esteja imposta a pena 
de morte, se lhes commutarâ esta na de trabalhos 
temporarios no gráo maximo; naquelles em que 
couber a pena de trabalhos .perpetuos, se lhes im
porá a de trabalhos temporarios .no gráo médio1 e 
naquelles que merecerem a pena de desnaturalisa
cão, se imporá a de trabalhos temporarios no gráo 
ininimo ; e se ao crime estiver imposta a pena de 
prisão perpetua, se commutará esta· na de. prisão 
temporaria no grão médio. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 30/12/2014 17:09- Página 6 de 21 

SES~ÃO. EM 3 DE JUNHO DE 1826 17 
TITULO li 

. DAS P.EN AS 

Art. 25. Se fôr mulher, e se achar prenhe, não 
sotrr~rá a execução senão passados quarenta ~as 
depo1s do parto. 

CAPITULO Ill 

D~ pena de desnat1tra!isação 

Art. 26. A pena de dcsnaltlralisacão h-roga a 
privação da qualilb.ue tl3 cidadão e habitante do 
I!Dperio, a inhihiçáo de habitar dentrv do seu ter-
ntorio, e a deporL .tção para fóra delle. . 

Art. 27. Se algum reo dcsnnturalisado, depois de 
ter sio! .> deportado, fôr encontrado em alguma parte 
do lcaitorio do Imperio, por este facto e a simpla. 
verificação da entidade de sua pessoa, será con
demnado a trabalhos perpetuos. · 

CAPITULO IV 

Da pena de trabalhos publicas 

Art. 28. Os réos que forem sentenciados a tra
balhos publicos perpctuos ou tcmporarios, serão em
pregados em servk~o publico da nação a arbítrio do 
governo, com calêeta no pé c corrente de ferro, 
juntos ou separados, seNundo a qualidade do) ser
viço o permittir. As mulhrres serão entretidas em 
lugar e serviço analogo ao seu sexo, e sem calceta. 

Art. 29. Em nenhum caso poderáõ ser prezos na 
mesma corrente dous réos que tiverem sido con
demnados por crime de diversa natureza, nem 
homens livres corri· escravos, nem aquelles que fi
zerem differenca notavel na côr ou na idade. 

Art. 30. ·A pena mínima de trabalhos tempora
rios, quando a lei não designar tempo certo, será' 
sempre de um a dous annos; a média de tres a 
quatro ; e a maxima de cinco a seis. 

Art. 31. Nenhum réo, a quem esta pena fôr im
posta, será dispensado de trabalhar em sen·iço ef
fectivo, excepto no ultim:> caso do impossibilidade 
physica ou moral; mas se ti\•cr sessenta annos 
cumpridos de idade, será empregada em serviço 
analogo ·ás suas forças. 

CAPITULO V 

Da pena de p,·isão 

Art. 32. Os réos condemnadlls á prisão perpetua · 
ou temporaria, emquanto se não prepárão lugares 
proprios para este fim, cumprirãõ esta pena em al
gumas das fortalezas do lmperio, a arb1trio do go
verno, tendo todo o lugar da fortaleza por prizão, e 
nunca nas cad~ãs publicas. 

Da pena . de morte 

Art. 33. Se os mesmos réos não tiverem meios 
de subsistencía, procedidos de sua probidade co
nhecida, e nunca de prestações obsequiosas ou de 
caridade; serão obrigados a trabalharem no officio 
que escolherem entre os dí(ferentes que haverão no 
luirar da prizão, . estabeleci (los pelo g•>verno, e o 
pr~ducto do seu trabalho será applicado na fórma 
que se dirá no titulo-Das casas-fortes de prisão e 

· correccão. · 

Art. 23. Os ré os a quem fel r imposta a · pena d e 
morte, padecerão esta na forca. · · 

Art . . 24:~ s~ aÍ~O.mréo que tivar de sofrrer esta . 
pena3 ,' se, achar tão gravemente doente que não 
p_ossa cami11}\ar ao yatibtllo por seu pé) ser~ difre
nda a execnção; até que commodamente ah1 possa 
ser levado a pé on a cava \lo. .. 

Art: 34:. Aquelles réos que por . impossibilidade 
phisica ou moral não puderem trab:tlhar; serão ali-
mentados pela fazenda nacional. . . · 
· Art. 35. A pena minima·de prizão temporaria, 

qualldo a lei não marcar tempo certo, será sempre . 
de um adous annos, a média de tres a quatro, ~ e a 
maxima de cinco a seis. . . · · ,-

Art. 36. Quando esta pena fõr imposta para c~r~ 
5 . 



Camara dos Deputados - Impresso em 30112/2014 17:09- Página 7 de 21 

18 SESSÃO EU 3 DE JUNHO DE- 1826 

reccão nos casos de contra,·cncão das leis economi
ca!·ou de polida, o seu tempÓ mínimo, se estas o 
não designarem, será sempre de um a dous annos, 
o médio de tres a quatro, e o maximo de cinco a 
seis. 

CAPITT..íLO ri 
Da pena de degredo 

Art. 37. O degredo, não determinando a lei lu
gar certo, será sempre para fóra dos limites da pro
'incia aonde o crime for commettido ; e a sua du
racão minima, quando a lei a não fixar, será de um 
a dous annos, e a média de tres a quatro, e a ma
xima de cinco a seis. 

Art. 38. Se esla penà fôr applicada correccional
mente nos casos de cont-ravenção de alguma lei cco
nomica ou de policia, o degredo será para fóra do 
districto da comarca, cidade ou villa, aonde a contra
vencão tiver sido commet.lida, e nunca para mais 
longe. E não marcando a lei tempo certo, esta será 
sempre no gráo minimo, de t.res a seis mezes, no 
médio de DO\' C a Jozt>, e no maximo de quinze a 
dezoito mezes. 

CAl'lTL~LO ni 

na suspensão dos direitos polilicos 

Art. 30. A pena de suspensão dos direitos poli
ticos de cidadão brazilciro, é sempre temporaria : 
por ellas perdem os réos, a q~em fôr imposta, o 
exercício dos empregos, officios, lugares on encar
gos publícos que occuparem, e ficão inhabilitados 
para pod(•rern adquirir outros, emquanto durar o 
tempo por que a mesma pena fôr imposta. 

Art. 40. O tempo minimo desta pena, fóra dos 
casos declarados no art. 8°, § 2<' da constituição, e 
quando a ll'Í o não designar, será sempre de seis 
roezes a um anno, o medio de oito mt>zes a dous 
annos, c o maximo de trinta mezes a tres annos. 

Art. 41. O goYerno poderá restituir os réos con
demnados a degredo ao line exercício de todos ou 
de parte dos seus direitos politicos, todas as Yezes 
que assim o julgar !lecessario, á excepção porém, 
daquell<>s que constituem nlgunw parte da repre
sentação nacional por meio de voto acth·o ou pas
sivo das el<>ições politicas. 

CAPITULO VIII 

Da mu.lta 

Art. 45. Aquelles réos, que não tiverem um I 
rendimento annualconhecido, sobre o qual se possão 
.arbitrar as multas, se estimará por arbitro o rendi- -

1 mento liquido annual; que os mesmos réos deverião 
ter· caso se occupassem, como erão obrigados, 
em algum trabalho util; tomando-se por base o 
quanto poderião ganhar diariamente a Jornal com
mum em serviço correspondente ás suas forças, 
e circumstancias; e se não til'ereru dinheiro com 
que pagarem a multa que sobre este ealculo se ar
bitrar, serão obrigados a servir nos trabalhos pu
blicos, tantos ·dias quantos forem necessarios para 
prefazer a somma total da multa, avaliando-se cada 
dia no jornal do seu serviço estimado para arbitra-

1 mento da multa. 
As disposições conteúdas nos dous titúlos antece

dentes só começaráõ a obrigar depois da publicação 
do co~igo criminal, de que farão parte. Paço da I 

carnara dos deputados, 3 de Junho de 1826.-0 de- I 

putado, José Cle-mc11te Pereira. »-Ficou igual
mente para 2• leitura. 

A este tempo o.Sr. Cunha Barbozà, por incom
modado se retirou da sala com permissão do Sr. pre
sidente. 

Veio á mesa, e foi lid~ pelo Sr. 1° secretario a 
l'eguinte 

« JN'DICA~.ÀO 

c• Achando-se os tribunaes de julgar com muito 
pequeno numero de magistrados, e . vagos outros 
muitos lugares de juizes letrados. do que resulta 
niio sómente ser retardado o expediente dos nego
cios forenses, como tão bem em diversos julgados 
ser a justiça administrada por homens ignorantes, 
com gnvissimo prejuízo das partes: e não podendo 
os que forem nomeados para a casa da supplicacão, 
oude ha sómente oito desembargadores, parà a 
Bahia, onde ha quatro, entrar no exercício de suas 
magistraturas, sem cartas de usança em confor
midade da lei, titulo, que não póde ser tirado em 
breve prazo, por se acharem distantes alguns dos 
que segundo a escala devem entrar para os ditos 
empregos proponho : · 

'' Oti desembargadores, que forem nomeados para 
a casa da supplica~ão, para a relação da. Bahia, de 
Pernambuco, e de Maranhão, poderáõ entrar em 
exercício de suas magistraturas, obtendo carta Im
perial para o dito fim, sendo · permittido ao go
verno conceder-lhes o prazo que julgar conveniente, 
para àpresentarem suas cartas de usanca, assim 
como tambem a competente ' certidão de têrem co-

Art. 42. A pena de multa, quando a lei não fixar brado a decima nos differentes districtos da sua 
quantia certa, será sempre da decima parte do jurisdicção. · 
rendimento liquido annual dos réos, a quem ella fôr cc Seja tambem permittido aos bachareis entrar 
imposta no ~~ao medio, e da terca parte no maximo. para os lugares de primeira entrancia em virtude 

Art. 43. i~ os crimes de furto será sempre da da carta imperial, attentos os justos motivos acima 
sexta parte · do valor da cousa furtada no gráo ponderados. llio, 3 de Junho de 1826;-Jfarcos 
minimo, da qu4J'ta parte no medio, e duas terças Antonio de Souza .. 11 
partes no maxinio. 

Art. 44. Na liquidação dos rendimentos dos réos, .Ultimada a leitura, e apoiadn a indicação, teve a 
se guardaráõ as regras seguintes. palavra, e orou por esta maneira 

1. o Nos rendimentos, q11e provierem de lavoura, . O SR. MARcos ANTONIO :-Sr. presidente, eu peço 
commercio, e industria, ou outra qualquer agencia, a V. Ex. a urgencia á respeito destaind.icaçãQ. Are
se entenderá sempre liquida para a declaração da lação da Bahia só têm 4 . ~esembargadores,. a ~e 
multa a quantia em que os mesmos rendimentos Pernambuco 4, a de Maranhão 3; a casa da suppli
tive-rem sido estimados para a imposição da contri- êáção, todos o sabem, . está: reduzid&:_ a 8. Um .. tão 
buicão directa. . .. , pequeno numero . de magiStrados nao. póde f~er 

2:o Naquelles que provierem em dinheiro dé con- marcbaro expediente das partes. Dahi vem oretarda
tado; as quantias recebidas serão sempre conside- mento dos negocias forenses, e as queixas, que diaria
radas liqu~das para o fim sobredito. · mente se fazem. Demais ainda ba muitos lugares 
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de magistratura por prover principalmente na pro- JUNHO DE 1826 
vincia da Bahia, e em algumas outras, com grande :.. .. _ .... ._._ -~ . 
~etrimen.to.' vexame dos conten~ores, sendo a _jus- 2 << 2.o QRô ·de ls26.-011~la camm:a a ma1or, on 
tlça adm1mstrada por homens htteralmente Ie1gos, rten~r » tias leu; regulamen-
que a cada passo. se veem ?brigados a ?Ons~ltar os 'tendo acabado de lêr, continuou ~m~:!la, q.ue íôr 
parochos a respeito de ObJectos de leg1slaçao. Pa- S C . p . . ~te con-
rece portanto que devem ser quanto antes nomeados bido~· LEltE~TE El\EIRA .-Est~s fa~to~ sao pto.; 
ministros não só para as relacões como para os pela lei, e por consequencta c;tmmosos. Nao 
lugares triennaes, e que estes tomem posse, e entrem ~~ se annu~la um contracto aperfeiçoado, mas _:tté 
logo em exerci cio, ficando obrigados a dar conta da pa~sa ~ '· ender por de~, o que se acha vend1do 
decima depois de certo prazo, que para isso se lhes po~ VInte! tira-se do nacJOn_aes _para dar a est~an
deve declarar.- . ieuos .. Sa~ f~ctos extraordmanos, que q~as1 ~e 

Sendo apoiada, e vencida a urgencia, sem alguma azem u~cnvets: mas ent~etanto eu os na o-vejo 
opposicã<J: Coi a indicacão lida se~runda vez e desdD?enttdos, col!lo cumpria, nem apparece~ao.as 

t 'd • · - d ·1 · 1 - "' . . .'. me 1das necessanas para os aclarar, como é mdis-
rem.e t~ .. a a commtssao e eg1s açao, e JUStiÇa Clnl, pensayel em um go,•e 0 c 1·1 · 1 n · e cnmmal. rn ons 1 u~1ona . eque~ro 

Deu então mataria á consideracão d·a camara no portanto qu~ ~ tr~te des~e neg.oc1o com u~·genCla. 
discurso seguinte: • ' Sendo a m~1caç~o en.vJada a mesa, ~ hda pelo 

Sr. I o secretarto, fot apo1ada a sua mater1a, e a ur-
0 SR. CLEMENTE PERElaA:-Sr. presidente, tenho ~encia requerida; e sendo esta approvada sem 

mostrado em varias occasiões, em que nesta camara Impugnação, teve lugar a 2• leitura. Propondocntãô 
se têm tratado de pedir informações ao governo, o_ Sr. yresidente se esta indicação deveria ser diri
que a minha opinião é que semelhantes requisicões g~da a alguma cemmissão, pedio a palavra, e disse 
só ~ajão lugar em obj~ctos de summa necessidáde. O SR. REzE~DE Cosu :-Eu posso dizer alguma 
Está pox:tant'? coohe.Cldo o m~u escrup!llo a sem~- cousa sobre este objecto. Sr. presidente, as provi
lhante re~pe1to, p01s só mondo pela 1mportanc1a sões,. que se remettem ás juntas de fazenda das 
do ne~oc~o é que_ tenho dado o mau voto par~~; que provmcias quasi nunca se inserem no Diario Flumi
se peça? 1llnstraçoes ao governo. De~te valor Julgo n~nse. Portanto de não apparecercm em publico 
a mater1a, _de que V?U fallar, e por 1sso sou agora estas provisões não se segue que o governo não 
quem propoe este meto, para que a camara se delu- tenha dado providencias a respeito destes e- de 
cido.sobre o~je~to, que ~eve merecer a sua attenção. outros factos: eu posso affirmar que ácerca 'do ob-

Vl no Dtarto Flmmnense n. 1 desse anno, um jecto em questão j<í forão dadas as proYidctncias ne
artigo, que realmente contém materia de muita cessarias. 
consideração, P?r suas consequencia~, e. como tenha O Sa. Lixo CouTtxno :-Estamos fóra da ordem: 
espe!ado até hoJe vêr no mesmo p~riOdtco algumas creio que na fórma do regimento nm•o não está 
med1das do gover_?o a .tal ~espetto, sem que as ainda a materia em discussão. 
tenha encontrado, J.ulguet verificada nma d~s hypo- 0 S y . , . " ·: 
theses, em queadm1tto que se pecão esclarec1mentos R. ASC_OXt;ELLOs.-Se o .,ove~no Ja mandou 
do ministro competente: e para· esse fim apresento toma~ conheCIJ?lento desle facto, rna1~ exactame.nte 
esta indicacão. póde mformar.a camarasobre !1-ssuas ctrcumstanctas. 

• . Tendo-se fe1to leves refiexoes sobre a ordem, que 
Leu a segumte se devia seguir, propoz de novo, o Sr. presidente. 

« INDICAÇÃO se a indicação deveria ser enYiada a alguma com-
missão, e resolvendo-se pela negativa, a<> tempo 

<< No Diario Fluminense n. 1 do corrente 
publicou-se a detfuncià dos factos seguintes: 

anno que o mesmo senhor ia declarar que esta materia 
ficava para entrar na distribuicão diaria dos tra
balhos, pedio o seu illustre autor a segunda ur
gencia na fórma do novo regimento, a qual sendo 
apoiada e vencida, entrou a proposta em discussão, 
tendo logo a palana. 

« 1.0 A junta da fazenda publica do Rio-Grande 
do Norte, vendeu por arrematação seis mil-e tantos 
quint.aes de pá o brazil a João Alves de Souza, e seus 
socios pelo preço de 208000 o quintal, em presta
ções, e com as ·finanças da lei; e depois do arrema
tante ter exportado parte do mesmo brazil, e ter 
uma . embarcação prompta para exportar o resto, a 
sobredità junta annullou este contracto, e fez nova 
venda. do referido páo brazil aos inglezes Jorge 
Agneú Carruthers, e Diogo Melacklar a 108000 ao 
quintal, pagos em petrechos de guerra. 

« 2. o forão pagas pela mesma junta as praças 
do 1.0 batalhão da 1• linha de um anno de farda
mento, em chapéos de sol, dõtos redondos, chitas, 
paninhos, sedas, e cacas, que já não obtinhão \"enda 
na loja do Ouvidor_. iJeputado da junta, recebendo· 
este em pagamento dividas activas da mesma junta 
das mais seguras, e proximo 'vencimento. Ommitto 
outros factos escandalosos: e porque sendo os refe
ridos acontecidos em 1824. como declarou o mesmo 
Diario Fluminense'fL~ 14, é indispen:saval que o go
verno ,tenha um perfeito conhecimento deste .ne
gocio; prollonho que se peção a este esclarecimentos 
satisfactonos sobre os dousfactos acinia, declarando 
muito particularmente ·que procedimento se tem 

O Sa. AL~lEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
observando o negocio, eu o acho digno da consi
deracão desta camara, e por isso julgo escusado 
gastàr-se tempo nesta discussão, muito principal
mente não occorrendo inconveniente algum para 
que se deixe de pedir ao governo a informação que 
se pretende. . 

Ha dias apresentou-se aqui uma in!ficaçã.o, para 
que se perguntasse ao governo, se os hvros que para 
o juramento da constituição forão {latentes na casa 
da camara desta cidade, estavão Já cerrados, ou 
ainda se conserva vão abertos: não se empregou 
tempo algum para se decidir que semelhante per
gunta merecia a approvacão desta camara; agora 
que o negocio é verdaderramente serio, e impor
tante, não sei que objecção se possa fazer, para que 
deixemos de perguntar sobre élle ao governo, e pe;
dirmos esclarecimentos. Estas informações, Sr. pre
sidente, são neccesarias: não ha motivo- para oppo
sição, póde a eamara deliberar immediatamente 
sobre a proposta, que as requer. (Apoiados/} . 
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ret:ção nos casos de contrarcncão das leis econollfu · -
c a! ou de policia, o seu tern.11ô mínimo se ec::t . od1ca-pensao de 200S por anno, de sorte que para 
não designarem, ser:> ~ - " "' · -... .., '\. dous ;l' s~ pagarem. os professores e mestres é preciso que o 
o médio de tres ;o • · - ~ • blSpo contnbua com algum adjutorio: flnalJnp,nte 
seis. . .10 á mesa, e foi lida a seguinÍtcm acha-se aquelle seminario no estado da maior de

, cadencia. 
C( l:SDICAÇÃO Parece que não peço muito, requerendo. que se 

~he augme~te a pensão modica de 2008 com outra 
Igual quantia, emquanto outra cousa se não re
solver, quando se tratar desse plano geral de estabe
lecimentos literarios. 

cc Proponho que se mande explorar por pessoas 
babeis as minas de ouro da província do Pará e que 
se peção ao goYerno informações das amostras, que 
remelteu para esta corte o conde de Villa Flôr nos 
annos de 1808 e l809.~S abuco. » -Ficou para se

Ainda tenho a implorar a contemplacão desta ca
mara a favor de outro estabelecimento digno de 
alguma!?_pro,ridencias do poder legislatívo, que é 

a pala na e explicou-se por , estes o. re~olhimeotQ das educandas da capital da pro-
gunda leitura. 

Teve então 
termos 

O SR. SEIXAS :-Sr, presidente, tenho de apre
sentar á consideracão da camara uma indicacão, 
pedindo a creação de algumas escolas menores para 
a.provincia do Pará e principalmente para a co
marca do Rio-Negro: e ainda que a commissão de 
instrucção publica tenha de formar e expôr o plano 
geral das escolas do Imperio e por isso se julgue pre· 
matura esta minha pretenção, todaYia não posso 
dispensar-me de fallar já sobre a necessidade de 
semelhantes estabelecimentos naquella pro,incia e 
com especialidade na comarca, que apontei, onde 
se cont<~. uma população de mais de ,·in te mil almas 
e não ha uma só cadeira-de grammatica latina, nem 
de primeiras letra,; ; resultando desta falta um mal 
gravissimo, pois a maior parte da gente não sabe 
lêr. E' notavel, Sr. presidente c até muito indeco
roso, que os membros das camaras daquelle sertão 
pela maior parte assignem de cruz e que nas mesmas 
assembléas eleilorat's appareção eleitores, que não 
sabem escreYer. 

E como póde por este modo germinar e vigorar a 
constituição? Na actual ignorancia: e na absoluta 
falta de um systema de educacão, que · f rue tos · se 

vmCla. 
~~eio que não p~eciso dizer muito para mostrar a 

utlltdade e necessidade da boa educacão das mu
!her.es : sabe-se que a instrucção deste. sexo tem sido 
Inteiramente desprezada no Brazil: e as brazileiras 
~rdinariamente dotadas de talentos, tem estado infe
hzmente~ondemnadas á ignorancia a mais profunda, 
sendo pr1v~das !lté_ daquelles. primeiros princípios de 
moral pubhc.a, mdispensavms para serem boas mãis 
de familias. 

Este recolhimento não tem ainda uma casa regular, 
e algumas educandas, que nelle existem, são ali
mentadas pelas pensões, que beneficamente dão os 
prelados daquella-diocese. 

A' pouco o governo mandou consignar uma 
pensão de 200S por anuo a favor deste estabeleci
mento, porem esta quantia é nada para lhe dar o 
~evido impulso e levantar o edificio : e por isso 
Igualmente supplico um augmento a esta consi
gnaç.'io. Taes são as razões, em que fundamento a 
moç..'io, que vou ler. 

Leu a seguinte 

<< 1\'lDIC.\ÇÃ.O 
podem esperar daquella popufacão 'f Por isso eu 
achava urgente e até indispensav"el que se creassem « Proponho: 
já ali duas escolas de primeiras letras e uma de 
grammatica latina, ficando reservados os outros es- << I. o Que se autorise o governo para estabelecer 
tabelecimentos secundarios para serem creados·, já duas1escolas de primeiras letras e ·Uma cadeira 
quando se tratar do plano geral de estudos. de grammatica latina na comarca do Rio-Negro. 

Considero de igual urgencia as medidas que vou << 2. 0 Que se duplique a modica pensão de 200S 
propor e se d~vel? toma.r, pdra a. formação do clero que ann!J~lmente d~ a f~ze~da P.ubl~ca.do Pará parJ · 
daquella provme1a. Da 1gnoranCia desta classe de manutençao do semmal'lO ecclesiastlco, que se-acha 
cidadãos pro,·ém muitos erros, ·abusos e ' supersti- decad~nte e sem meios, afim de pronio>er a educa
cões, que desfigurão a pureza de christianismo. ção do clero e obviar os fataes effeitos da ignorancia 
{Apoia~o geraln_~ente.) Nada ~a ~nais pernicioso do naquelles, que devem servir de luz e de exemplo aos 
9-ue. n Ignorancta dos eccle~Iastlcos; e por isso a outros homens. · · · · 
tgreja e os seus pastores mmto recommendào a ins- « a. o Quê se proporcionem ao prelado diocesano 
trucç~o dos ministros do altar. da m~sma fórma que os meios de conclmr ç manter.o come~(ln. -t-ecolhi
os legtsladores temporaes sempre ttverão em par- mento de ed~canda~, não só mandándo :~, .· , _1' pela 
ticular cuidado a educação e inslrucção desta classe fazenda pubhca ma1s 400S annuaes al~~~Is ?OOS 
de cidadãos. - , . . que lhe forão consignados ; mas ta:mbeit Srderian~ 

o seminario do Pará é um dos pequenos estabe- do-se o auxilio de operarias e materiaes para con
lecimentos deste gencro no BraziJ, de que tem clusão do edificio.-0 deputado Seixas. >>-FÍcou 
resultado grande proveito aos seus habhantes, para segundà leitura : c pedindo novamente a pa-
Aquelles ecclesiasticos, que . nelle se tem formado, la na, disse o mPsmo · 
passão pelos mais instruidos na pro,incia ; e isto é · SR~ SEiXAs: - Sr. presidente parece-.me que· 
tãO notavel, que dous estrangeiros, que ultimamente nunca se falia demasiado, quando se trata de re
viajárão 'por aquelles sertões, amrmá.tão que havião commendar o que ê util e necessario a uma pro
observado pra_?de ~ifferença entre aquelles parochos. vincia tão importante como a · do Pará e Rio-Negro; 
que nelle tmhao feito os seus estudos no seminario por isso torno a implorar a attenção da eamara ao 
e os que ne~le se não haYião instruido. assumpto, que de novo lhe. offereço.. _ · · 

· Poréni. este mesmo estabalecimento ac]Ia-se de- O antigo g9verno teve.em \ista mandar crear um 
cadente; o edificio está arruinado e não ha patri~ batalhão para a comarca do Rio-Negro;,o que nunca 
rnonio, donde se possa tirar a renda necessaria para· teve lugar pelàs ·mudancas. que occorrerão em con
o reparar : pois a. fazenda publica apenas lhe dá a sequencia da revCilução de Portugal em 1820, tempo 
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em que se tratava de effectuar a organizacão desse 
batalhão. • 

Duas são as razões principaes, que induzíão o 
governo a este passo, e que ainda subsistem em toda 
a sua forca: 1.• a defesa e segurança das forta
lezas existentes em dilferentes pontos daquella. fron
teira; 2.• . o melhoramento da comarca pela pre
sença de um corpo ~e tropas, que se poderá reputar 
como uma companh1a de colonos, que de fóra vão 
povoar aquelles sertões ; para o que eu quizera que 
não fossem ali recrutados. 

Estes soldados fazendo circular no paiz o importe 
dos seus soldos, contribuem necessariamente para 
augmentar o numerario e ao mesmo tempo são 
outros tantos consumidores, que vão dar novo 
valor ás producções da terra e aos generos de in
dustria; donde resultará o incremento da populacão 
e a civilisaçào nos costumes. • 

Estas razões são agora ainda mais urgentes e 
instão a que o governo faça verificar a organização 
do dito batalhão, além de duas companhias de ar
tilharia para a guarniçii.o das fronteiras. 

Esse corpo de tropas não J>reciza de novos offi
ciaes, como mostro na ind1cação, que vou apre
sentar : porque como pelo decreto e tabellas de 
Dezembro de 1824, tres regimentos do Pará. ficão 
:reduzidos a dous batalhões, os officiaes, que so
brarem dos ditos regimentos, podem entrar na nova 
organização do batalhão, sem que se augmente por 
esta parte a despeza. 

Com esta medida póis attende-se a dous fins im
portantes : á defesa do territorio e á sua prospe
ridade. Diz certo publicista de nome, Filangierí, 
que um regimento no interior de uma província tem 
bastante influencia para a enriquecer. 

Dito isto, leu a seguinte 

« lNDICAÇÃO 

«Proponho: 
<< 1. o Que se mande fazer effectiva a organização 

de um batalhãó de cacadores creado pelo antigo 
governo, para a comarca do Rio-Negro e que não 
chegou a realizar-se pelas mudanças politzcas do 
anno 20: com tanto porém que os soldados vão de 
fóra da província ; podendo escolher-se os ?fficiaes 
entre aquelles, que sobrarem dos tres regunentos 
de linha do Pará, que pelo decreto e tabella do 1 o 
de Dezembro de 1824 ficão reduzidos a dous ba
talhões. 

cc 2. o Que se criem igualmente duas companhias 
de artilheria de linha, para guarnição dos pontos 
da frontei:ra.-0 deputado Seixas. >> 

Sendo enviada e lida na mesa, ficou reservada 
para segunda leitura; e immediatamente levantao
do-se, disse 

O Sa. CEzA.RIO DE MIRANDA: -Sr. presidente, 
peço licença para offerecer esta indicação, que 
vou lêr. 

E logo leu a seguinto 

« INDICAÇÃO 

«Proponho: 
« l." Que apresentada á esta camara pela com

missão das leis regulamentares uma tabrilla, onde 
se indiquem todas as leis, quea ~1888 tl8 formar, 
desta natureza, decida a mesma eamara sobre a 
maior, ou menor urgencia de cada uma dellas. 

« 2.0 Que determinada pela camara a maior ou 
menor urgencia de cada uma das leis regula~en
tares,. comece o ~eu trabalho por aquella, que fõr 
con.s1derada ma1s urgente e continúe, até con
chur-se, na que se considerar menos urgente. 

« 3.0 Que antes de se formarem todas as leis re
gulamentares, não.se discuta, nem cuide da forma
ção de outra alguma lei nesta camara. >> 

Sendo enviada á mesa., continuou dizendo 
O nEs:Mo SENHOR :-Se esta indicacão é ou não 

urgente, .a camara o decidirá: o seu fim é fazer que 
se conclmda a presente ses!>ão, tiv~rmos feito poucas 
causas, ao menos tenhamos as mais necessarias. 

Sendo apoiada a urgencia abrio o Sr. presidente 
s?hre ella. a discussito, oppondo-se logo com as ra
zoes segumtes 

O Sll. VJ.SCONCELL.os:- Sr. presidente é bem 
certo que todas as lers regulamenlares são ur,.entes 
po~ sua natureza : nem a commissào se te: des
cwdado do seu dever. 

Os. muitos encargos, Q_!)C pezào sobre ella, não 
p~rmtt~~m a apr~sentaçno de ,mais projectos de 
1ers alias necessarros ; sendo alem disto a materia 
de todas muito complicada, e dependente por tanto 
de estudo e seria meditação. 

Entretanto a commissão jâ tem ultimado dous 
projectos sobre a responsabilidade de todos os 
funcci:onarios publicas de primeira e segunda ordem 
9:ue só por si valem por muitos outros · de meno~ 
mteresse. 

Estes projectos achão~se em discussão e flnda 
ella, a commissão offerecerá outros não menos im
portantes. {0 i/lustre deputado não (o~· ouvt"áo mais 
po-r cauza do t·wmor das galerias.) 

O SR. CEz.ui.Io DE MIRANDA: -Sr. presidente 
quanto acaba de dizer o illu.JStre deputado que m~ 
precedeu não destr6e a conveniencia desta indi
cação, lfem, segundo me parece, deve obstar, á quo 
ella se JUlgue urgente~ temos de formar toda a le
g}slação do Imperio do Brazil, e porque não é pos
slvel, que façamos a um mesmo tempo todas as leis 
de que necessitamos é innegavel, que d'entre esta~ 
umas são mais necessarias, que outras, evidente
mente se vê, que adoptaremos a melhor ordem 
possive! em os nossos trabal~os, começando pela 
formaçao das que forem ma1s necessarias: assim 
faremos bem, começando pelas leis regulamen
tares; porque dependendo destas a constituicão para 
o seu andamento, ·é claro, que nenhumas outras 
devem eccupar-nos em prjmeiro lugar ; e quo entre 
estas mesmas leis regulamentares deve sempre ter 
preferenci~ na discussão, a que fôr_ ~ais urgente: 
a camara JUlgou tal a da responsabilidade dos mi
nistros e secretarias de estado, que por isso será logo 
discutida: mas temos de . formar muitas outras e 
eu quero, qu~ anticipadamente . com conhecime~tl) 
de causa se decida sobre a maior ou menor necessi
dadé de cada uma de todas cllas, para serem tratadas 
por sua ordem, e não seja arbilrario otferecer-se á 
consideração da camara qualquer lei, mas sómente 
a que ella achar, que mais convém, que sU:cceda 
á precedente ; e julgo, ser este o meio de fazermos 
mais proveitosos os nossos trabalhos. 
. O Sa. AtHEIDA E ÁLBUQUERQOE : ~ Eu acho 

alguns inconven!entes na proposta ~o illustre depú
tado. Se a tabella, que se lembra, e a das leis, que , 
a constituição marca para o seu andamento, neljse 
caso esta tabeUa já está feita, e nada ha a accres
centaf, nem a dirigir de novo. f!e porém se tem em 
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vista um mappa das leis regulamentares, que mais 
urgentes parecerem, como par!:'ce insinuar-se na in
dicacão, então não falta~áõ instancias para se accres
eentâr' o mappa, e cada um dos Srs. deputados não 
deixará de requerer urgencia para a lei, que lhe 
parecer ma\s necessaria, ou util. Eis-nQs logo em 
novos debates e a gastarmos mais tempo do que o 
preciso para se formar uma dessas mesmas leis. 

Demais, não julgo admissivel a clausula de se não 
abrir discussão sobre outras quae;,quer leis, que não 
forem regulamentares, porque além das leis regula
mentares, muitas outras podem haver de igual ou 
superior urgencia.... [A' ordem!) Se eu fallo da 
materia da indicação, é para mostrar que nã~ está 
no caso de urgente, nem de outra sorte poderet mo
tiYar a minha opiniflo sobre a urgencia em questão. 
E para o mesmo fim direi que a lei de responsabili
dade, que se acha em discussão, d1we de Je,•ar 
muito tempo: depois della Yirá outra de igual inte
resse, como é a da liberdade da imprr.nsa c assim 
,;e ·seguir:íü outras, que forem lembrando como 
mais importantes. Assento, pob, qtlc esta marcha 
é prefcrh·el ao expediente lemhmdo, que aliás 
parece dever produzir grandes qucsti)es inutcis. 
E se nflo é, como mostra attcndivel o objecto da 

· indicação, tambem não é admissivel a urgencia 
pretendida. 

as penas, que se fulminarão contra os represen
tantes ommissosjá pelos inconvenientes,que resultão 
o de l'e admittirem no meio da re.presentacão na
cional membros, que só contrafeitos pela forçá tratão 
de tomar nella assento. .. 

A. falta que se ponderou então do numero nec~s
sario de membros para completar-se o corpo lP.gis
lativo e o mal que della resulta, e que se tem dado 
como a razão sufficiente desta medida, acha-se 
muito bem providenciada e acautelada na lei das elei
ções pelos supplentes, que podem e devem ser cha
mados para prefazer o numero legal da representação 
das prol·incias: e eu não sei se muitas vezes serão 
estes preferíveis aos ordinarios, não só pela sua 
illustração e patriotismo, como tambem por concor
rerem de animo livre e com vontade de servir á 
nacão, que os chama. 

éomtudo limitando-me agora só ao artigo em dis
cussão, pois, a materia em geral do projecto está 
\'encida, direi que as penas delle declaradas são 
sobremaneira excessivas e transcendentes e de ne
nhuma fôrma correspondentes ao delicto. Os incon
venientes, que nascem da desproporcionada gravi
dade d;~,s penas, são bem conhecidos e demonstrados 
por todos os critninalistas, e por isso acho escusado 
enumera-los agora, contentando-me com declarao 
que na minha opinião é sufficiente pena para o caso 
presente a suspensão dos direitos políticos pelr 
tempo que durar a legislatura. · 

Dito isto, enviou á mesa o seguinte 
« EME8DA 

O Sn. Souz.-1. FlUNf.:A:- Sr. presidente,-eu ,-o
taria pela urgencia, se acaso estivessem já em dis
cussão muitos projectos de leis regulamentares, 
sobre os quaes se tratasse da preferencia. Porém 
nós só temos dois projectos apresentados á discussão 
sobre a responsabilidade dos funccionarios publicos: cr Em lugar de-Será declarado indigno da con
hão de apparecer outros á proporção, que os da fiança nacional, privado, etc.-diga-se-Fica pri
commissão os vão organisando, e alguns talvez vado dos direitos políticos de cidadão brazileiro 
estejão a concluir-se. Já não estamos portanto, no por todo o tempo daquella legislutura. - Rocha 
tempo de adaptarmos o expediente; que o illustre Franco. '' 
membro propõe, pois, em lugar de adiantar, talvez Serido hda na mesa, foi apoiada competente
·\iesse perturbar a ordem dos nossos trabalhos. mente e continuando a discussão, orou pela maneira 

.. Voto, por isso contra a urgencia. seguinte · 
Tendo cessado a discussão, propôz 0 Sr. presi- U SR. Du.\RTE SILYA:- Sr. presidente, eu terei 

dente a urgencia á votação e nüo se_ndo vencida, a votar contra este artigo tal qual se acha redigido, 
ficou a indicacão reservada para 2a leitura. · · · 1 d" 

· Entrando-sê na ordem do dia, que era a 2• dis- assim como Yotei contra o pt"Ojecto na a rscussão, 
pelo achar injusto ; não só por serem infinitas as 

cussão do projecto de lei apresentado pela com missão causas, que podem impedir a um cidaqão a vir com 
de poderes, na ~essão de 2!, á cerca dos deputados a presteza necessaria apresentar-se neste augusto re
e senadores ommtssos, em vu tomar assento nas res- cinto, já por falta dos transportes, já pelas circum
pectivas camaras, leu o Sr. secretario Souza França stancias, em que se pôde achar um chefe .de familia, 
o primeiro artigo do mesmo projecto, assim con- como comigo mesmo aconteceu, mas tambeJD pelas 
cebido. t h- d « A.rt. 1. o Todo 0 deputado ·ou senador, que, aggravan es penas, que se ac ao marca as neste pri-
tendo recebido o seu diploma não se apresentar a meiro artigo. (Leu 0 artigo.) Como é, Sr. presi

dente, que se ha de declarar indigno da confianca 
tomar asse>nto na respectiva camara no dia determi- nacional, um deputado ou senador escolhido peia 

· nado pela lei ou quando for chamado na fa!ta de propria nação'? Não ha lei alguma, creio eu, que 
outro, será declarado indigno da confiança nacwnal, faça perder a um cidadão aopiniào publica; a in
privado do exercício de todos os empregos, honras famia de direito está quasi sempre muito longe da 
e mercês . e inhabilitado para novos por espaço de infamia de facto : a boa opinião ganha-se e per
dez annos. » de-se pelas proprias acções, não porque a lei o dé-

E tendo o Sr. presidente offerecido este artigo á clare, Sr. presidente. Que importa que a .lei de
discussão, houve materia a um renhido e aturado clare a um deputado decahido desta confianca dos 
debate~ tendo em primeiro lugar a palavra e orando seus constituintes, se elle póde ter muitos ê bem 
por esta materia fundados motivos conhecidos dos seus concidadãos 

O Sn. RocHA FnANCO :-Sr. presidente, por occa- para não cahir na sua indignação 't 
sião da 1 • discussão, por que passou este projecto, Argumentou-se a favor da lei, dizendo-se que os 
já se expenderão muitas e judiciosas reflexões, para representantes não concorrião, ou por tímidos ou 
mostrar que a sua letra ou materia em geral não .por infleis á nação. Eu não estou pela 1•, porque a 
correspondia ao fim, . a que elle se dirige; já pela serem tímidos, podem muito bem vir occupar o seu
difficuldade ou antes impossibilidade de se verificar lugar e conservar-se mudos e até illudir nas vota
na pratica a imputação, sobre que devem recahir ções. Elles não vem ou por justos motivos, que os 
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impedem ou por desleaes á patria ; no 1 o caso não 
merecem as penas enormes, que se fulminão, no 
2°, muito ganhará a nação, se elles cá nunca 
vierem. 

Aqui já proferio um honrado membro que nunca 
.quereria sentar-se junto de um seu collega, 
que elle suspeitasse desleal á nação, pois, o te
ria como um inimiga da nossa causa. Na verdade, 
Sr. presidente, um tal deputado, longe de vir servir 
á patria, é um inimigo, que vem corromper o seio 
da representacão nacional, é um verdugo, um trai
dor, que não perderá occasião de solapar o systema 
abraçado pela nação. Para que obriga-lo a entrar 
no numero dos que o defendem de coração? 

.Noto, além disto, que ne§ite projecto não se de
clara a obrigação imposta aos representantes, de se 
apressarem a entrar nas suas funcções, quando as 
penas devem recahir na contravenção a essa obri
gacão. l'or todos estes motivos eu otrereço por 
em·enda, dois artigos, qutl devem substituir o pri-
meiro do projecto, salva a redacç~o. . 

Immediatamente leu e mandou a mesa a segmnte 

« Ellf:ISDA AO ARTIGO I 

escolha, que foi feita da sua pessoa, illude a lei de
cl~a-se _Pelos inimigos do .s;rstema e atraiçôa a pro
prla naçao: e portanto, está mcurso no seu anathema 
e as penas, que se comminão no artigo nada são 
em proporção ao seu delicto. ' 

E' ver_da~e que muitos recusaráõ este encargo ou 
por se nao JUigareJ!l com as luzes sufficientes ou por 
pensar~m,. que msto agradão ao !Jlinisterio ou por 
serem md1fferentes ao bem pubhco, preferindo os 
commodos e interesses particulares. Porém quem 
poderá negar que por qualquer destes motivos elles 
se fazel!l culp~dos e ~ignos do castigo que se propõe 
no artigo '1 Nao estao, é verdade no caso dos pri
!fiCi_ros ; !Das deixa~áõ ~or isso de incorrer na justa 
mdignaçao da patna? E não terá esta o direito de os 
castigar privando-os da sua confiança e dos em
pregos, que lhe havia conferido '1 

Diz-se que para ter exercicio á assembléa, basta 
pela constituição, que estl'jão rt-unidos tantos, 
quantos formem a metade e mais um de seus mem
b1:"os : porém quem póde desconhecer os inconve
mentes, que se seguiráõ, se a assembléa se abrir e 
se fechar com esta fatta tão consideravel 't Além de 
muitos, que eu P<iilctia apontar, bastaní lembrar 

<< Art. Lo Nenhum deputado ou senador póde que de tal phenomeno toma~áõ os nossos inimigos 
escusar-se de tomar assento na respectiva cantara. um. argumento J?ara. conclmr que o systema não é 

"Art. 2.o Aquelle, que sem causa motivada, tendo nacwnal, mas pnvatiV'O de uma faccão. Elles dirão 
recebido o seu diploma, não se apresentar a tomar cc Vêde como a nacão abraca a êonstituicão e a 
assento na sua camara no dia determinado pela lei, chama da representaÇão nacional! São convocados 
ou quando fôr chamado na falta de outro, será pri- os seus repre~entantes e elles não appruecem 1 >> 

vado do direito de votar e ser votado por tempo de A assembléa, Sr. presidente, é o garanti! da li-
dez annos.-Duarte Silva. >> herdade dos ci~a~ã~s : is~o se acha bem expresso 

Lida na mesa pelo Sr. 1 o secretario, foi apoiada e na nossa constuutÇao. Amda que ella nada mais 
com ella continuou a discussão, defendendo a letra fizesse do que o que particularmente lhe incumbe 
do artigo por estes termos. pe_la ~onstituiçã«?, isto é, conhecer, dos actos que 

O Sr. · VAscoNCELLOS:- Sr. presidente, eu acho a mfrmgem, só Isto bastava para a tornar rP.spei-
o artigo justo e digno de passar á 3a discussão. Em tavel.e a~gusta. Mas ella !nda fat m~is, Sr. presi
todas as nacões, Sr. presidente, em todos os tempos dente, e e contra este effetto que mais se declarão 
foi reputadÔ pelo maior crimP. o ataque directo ou os seus inimigos: · ella conserva e aperfeicoa o espi-

d " d rito publico (apoiado I apoiado!) Ella d1ffunde e 
indir ecto feito á fórma 0 governo abraça a por consolida o systema, para fructificar para o fut:•ro 
uma nacão, por isso que delle se seguem gravíssimos 
e incalculaveis males a um povo inteiro. Nem se e cortar de todo as esperanças dos inimigos! Eis o 
diga que o delicto de traidor descoberto é de maior fim a que se dirige a materia do artigo. 
imputação e por consequencia de mais radicada cri- Disserão alguns dos senhores que os representantes 
minalidade. concorrendo obrigados, não exerceráõ, como devem 

Não, Sr. presidente, na moralidade do acto tão as suas funcções; mas é porque não fazem diffe
impio é o inimigo da patria, que se declara aber- rença entre a coacção de homem, e a coacçào de 
tamente cont.ra as leis, que ella tem adoptado, como lei: esta, Sr. presidente, não é vingativa, como 
o que por meios occullos e insidiosos trata de so- aquella, e por isso não irrita, nem dá lugar á in
lapar o edificio do seu syslema; ambos tratão do famia de facto, que poderia produzir o effeJto; que 
mesmo fim, ambos são igualmente réo:;; de alta trai- esses senhores figurão em suas fantasias : a oba
cão ; nos meios e nos instrumentos de que cada um diencia á lei é liberdade 1 O deputado que vier obri
dclles se serve, é que está a differença : e se me fosse gado pelo medo do castigo, não só ha de occultar 
licito divergir agora da materia proposta, eu mos- esse motivo, mas ha de pôr o maior cuidado em se 
traria, no caso de não ser já esta verdade bem conhe- não mostrar indigno da confiança nacional. 
cida, quanto mais temível é o traidor, que por Tocando agora nas emendas que se pretendem 
caminhos tortuosos e occultos, _ procura lançar os substituir, direi quanto á do Sr. Rocha Franoo 
ferros á sua patria. Aquelles, Sr. presidente, raras que ella só diversifica do artigo nas palavras, e nã-~ 
vezes alcancão o fim. a que se propõe, antes quasi no essencial, pois a suspensão dos direitos políticos 
sempre são· victimas dos seus attentados, e est.es envolve a dos empregos, e a infamia de direito. O 
mais ou. menos tarde conseguem minar os funda- Sr. Duarte Silva parece considerar a noineacão de 
mentos do Eswdo e preparar-lhe a ruina. A historia representante como um beneficio, quando ria rea
das nações · o prova ; e . e~ ta é a ra~o porque em lidade é um emprego, um onus que recahe sobre 
todos OS codigos se fulmmao as maiS fortes penas .Wn cidadão, e que elle deve desempenhar; como 
contra os réos de semelhantes attentados. .outro qualquer cargo do estado; e debaixo daquelle 

Ora o deputado 01:1 sef!~H,f,or1 _que não.acade á voz . ponto de vista é que regulou a pena, a qual. nai:ea
da sua pal·na,-que recusa tomar o posto q11e ella lhe lidade se reduz a cousa nenhuma: pois quem des
destina, ataca pelo . menos indirectamente a fórma j preza a eleição, que de sua pessoa fizerão seus con
.Uo governo, que a nação tem abraçado, despresa a cidadãos, com mais forte razão despreza o -direito 
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de votar, e olha para a privação de seu voto como 
um grande bem. . 

A' vista do expõsto concluo que nem são preferr
veis á letra do artigo, as emendas offerecidas, nem 
convencem as razões, em que ellas se fundão. 

O Sn. 1\l.uA: - Eu não me posso conformar com 
a opinião do illustre deputado, que acabou de fa)
lar: os seus princípios são certos, mas delles nao 
se podem deduzir as consequencias, que pretende ; 
pois da ommissão, porque qualquer nomeado re
presentante. haja de ~er arguido, não se _deve c_o~
cluir que seJa contrano ao systema recebido,_ em~
migo da nacão. Innumeraveis causas podem mfllllr 
para que qualquer eleito deputado ou senador 
deixe de apressar-se a vir tomar assento na sua ca
mara, sem que incorra nos consectarios do crime de 
traidor e infiel á patria. 

Demais nós nunca devemos suppõr que haja um 
cidadão que recuse o honroso e distincto encargo 
de repr~sentante, sem attendiveis motivos. E como 
poderemos condemna-lo a penas tão graves, e 
odiosas, só porque deixou de comparecer no tempo 
aprazado, para entrar nas_ funcções do seu carg~ '! 
Como é que se póde assim guardar a proporçao 
entre o delicto e a punição? 

Accresce ainda uma razão de não menor força. 
A privacão dos direitos de cidadãos, e da confiança 
da nacãÓ não é tão ampla como suppõe o illustre 
autor· do projecto: a constituição a reserva para 
casos especiaes, e neste ponto eu entendo que o 
artigo em discussão está inteiramente em contra
dicão com ella, como é facil de se observar. Por
tanto ou o artigo, ou a constituição deve necessa
riamente soffrer alteracão, mas bem se vê que nem 
estamos no tempo, nem nas circumstancias de 
emprehendermos uma reforma na constituição, e 
por isso deve ser emendado o artigo. (Apoiado ! 
apoiado I) EJ! proponho esta reforma, que j!ll_g? pre
feri vel, e maiS adaptada ao fim a -que nos dmgimos. 

Leu e mandou á mesa a seguinte 

(( EMENDA 

irremissivelmeilte? Esta obrigação não se póde en
tender por tal maneira: é preciso que lhe sejão pro
porcionados os meios necessarios pelo governo, e 
assim se deve declarar no artigo. 

Além disto para poder recahir a pena, é indis
pensavel que se tenha mostrado que elle não quiz 
cumprir o seu dever; e seja como fôr qualificada 
esta recusa, ou ommissão, nunca serei de \'oto que 
por ella ~eja privado de suas honras, e do exercício 
de suas mercês c empregos, e declarado indigno 
da confiança nacional. Eu como já disse, offereceria 
uma emenda, se não conhecesse o inconveniente, 
que resulta da confusão de emendas, e por isso sou 
de opinião que o artigo volte á commissão, para ser 
de novo redigido, _á vista das emendas, e das ob
servações, que se tem feito. 

O Sa. VAsCONCELLOs:-Eu vou responder ao il
Iuetre deputado que affirmou, que para este artigo 
passar é preciso fazer um additamento , ou re
forma na constituição, porque n' ella se marcão os 
casos, em que se suspendem os direitos dos cida
dãos. 

Eu não entendo esta necessidade, uma vez que 
na mesma constituição se determina a suspensão de 
taes direitos, por incapacidade phisica ou moral, e 
por sentença condemnatoria, prisão, ou degredo. 

Note-se mais que se o illustre deputado julga o ar
tigo contrario á constituição, por impôr a pena de 
privacãodosdireitos políticos pordezannos, tambem 
deve "concluir o mesmo, quando admitte na sua 
emenda a mesma privação por seis annos, pois a 
unica differenca, que eu descubro está na duracão 
da pena, e nãÓ na sua qualidade. • 

Outro illustre membro quer que se declare ne 
artigo que aquella pena deve recahir no que deci
didamente não quizer vir desempenhar o cargo de 
representante, porque a impossíveis ninguem é 
obrigado. Ora eu achp que é bem escusada seme
lhante observação, porque a ninguemjámais lembrou 
nem póde lembrar <fue se decretem penas contra 
actos, de que não póde resultar imputação a pessoa 
alguma. 

E' principio certO, e bem sabido que as leis não 
punem senão os actos commettidos com liberdade, 
e com determinada vontade, e que por consequencia 
o deputado, ou senador, que mostrar o como lhe 
fôra impossível apresentar-se em tempo por qualquer 
causa justificada, não ha de ser condemnado por 
esta lei, nem por qualquer outra. · 

(( Art. 1.0 Todo o deputado ou senador, que 
tendo recebido o seu diploma, não se apresentar a 
tomar asento na respectiva camara no dia deter
minado pela lei ou quando fôr chamado na falta de 
outro em alguma das sessões desta primeira legis
latura, será privado do exercício dos direitos polí
ticos e de todos os empregos, honras e mercês, 

. que tiver, e inhabilitado . para ~ovos por espaço de O Sn. MAu :-0 que o illustre deputado acarreta 
seis annos. _ 0 deputado, ltf ata. » sobre a suspensão dos direitos de cidadão por inca-

. pacidade physica, ou moral, nenhum cabimento 
Sendo apoiada competentemente, contmou póde ter para o nosso caso. 
O lllESMO SENHOR: -Eu supprimo muito de pro~ Ninguem póde duvidar que aquelle que fôr alei-

posito as palavras, declara?,o indigno ~a ?onfian_ça jado, ou mentecapto, está dispensado de vir occupar 
nacional, pela~ ra.z?es, que Ja exl?uz: e hnnto a dis- o lugar de representante da nação. · 
posicão dn artigo a presente legislatura, por enten- O mesmo digo eu a respeito do outro artigo da 
der que a lei não deve comprehender as futuras. constituicão que trata daquelles, que estão condem-

0 Sn. CAVALC.-\NTI DE.ÁLBUQUERQUE:- Eu co_- nados :por sentenca a prisão, ou degredo. Porque 
nheco perfeitamente a necessidade de uma let, estes ja forão assim comtemplados na constituição, 
que"pelos meios direitos faça completar a repre,.. a qual não autorisa a impôr esta pena tão franca
sentacào nacional, e comtudo voto contra este mente como se pretende, mas diz que aquelles que 
artia-Õ. Eu faria uma emenda, mas tendo-se já forem condemnados a prisão, ou degredo emquanto 
otre;ecido tres, se ellas se forem multiplicando, to r- este, ou aquella durar, estão suspensos dos seus 
nar-se-ha confusa e embaraçada a materia. Entre- ·direitos. 

·tanto o artigo tal qual não póde passar. (Leu o ar- Demais quando eu digo que é necessaria uma 
tigo.) Eis aqui Sr. presi~ente, -como se obrigão os alt~ração na constitui~o, yara que possa_ passar o 
homens a imposs1veJs. P01s só porque um deputado artigo tal qual, tenho prmCJpalmente em VIsta tanto 

·l'P.r.ebeu o seu diploma, é obrigado a vir á côrte. a clausula de ser declarado indigno da na!(ão, como 
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a letra do Jilesmo artigo, que parece estender-se a 
toda as legislaturas, quando eu só quizera esta pro
videncia para a legislatura actual. 

O SR. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE :-Sr. presi
dente, eu ainda insisto na.p1inha opinião. Por ven
tura ha de ser comparado ao homem . C~?berto de 
crimes horrorosos (as penas que·se fu\m1nao no ar
tigo pelo menos tal o suppõe) o deputado ou senador, 
que deixa de comparecer no aprazado termo, dentro 
do qual é chamado. Pois além de perder honras, 
empregos e mercês, além de ficar inhabilitado por 
dez annos para todos o;; direitos políticos ;· ai~da 
ha de ser declarado ind1gno da confiança da naçao, 
e levar este labéo, esta infamia, que necssariamente 
transcenderá aos seus tilhos e parentes 1 O que mais 
admira, Sr. presidente, é não se fazer distincção 
das causas, que podem contribuir p~ra_ a sua recusa 

. pondo-se em igual pararellE'lo o tlmido e o revel, 
o desconfiado e o resoluto. 

Portanto não me convencem as razões em con
trario, e direi sempre qu~ este artigo é_m~it_o de
feituoso, e as penas que n elle se declurao lDJUstas 
e barbaras. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Eu nac(a digo sobre 
a necessidade deste projecto : os senhores que me 

· precedêrão a fallar todos concordão em ser ~ndis
pensavel uma medida legislativa a tal respe_lto ; e 
por isso limitar-me-hei a delucidar a questao, e a 
responder a alguns argumentos, que se tem produ-
zido. . 

Sr. presidente, a commis_são, quB;ndo propôz este 
projecto, teve muito em vista a le1 gue reg!llou as 
nossas eleições. Ella bem claramente ~Iz que nmg_uem 
poderá ser dispensado, e que nao se acceztará 
qual<I\J.er escusa. . . . 

Muitos Srs. deputados tem ditO que o proJecto e 
manco, por não ter enumerado as causas de e~
cusa, que podem ser allegadas pel.o~ representantes: 
porém bem se vê que esta argUJçao e ~em ~unda
mento, porque deve-se suppôr gue e~ta le1, _ber_n 
como todas as outras, nãopó~e obngar 1!- l!Dpo~stve~s 
e que dado qualquer impedimento phiSico, Jâmais 
poderá o representante ser condemnado ás penus 
do art.igo em questão. 

Houve quem tratasse como barbaras estas penas, 
julgando moralmente impossivel que um cidadão, a 
quem a nação distingue e honra cor_n tal emprego, 
deixe de correr apressadamente a v1r dese~p_enhar 
o dever sagrado _de pr~pugnar pelos seu~ du.mtos, a 
menos que seja .1mped1d? P.ot: fortes e ~ust1ficados 
motivos. Este e um pnnc1p10 verdadeiro, mas o 
Sr. deputado encarou a nomeação de representante 
por um lado muito differente daquelle, porque a 
commissão a contemplou, quando concebeu este 
projecto de lei. . . . 

Ora eu creio que todos nós nos Julgamos muito 
felizes por occuparm?s este e~prego, e sermos os 
eleitos da nacão, porem é preciSO confessar ~~ nós 
ainda estamôs muito vacillantes sobre a estab1hdade 
deste systema: a constituição ainda não está suffi
cienteroente consolidada, e por ~sto esta honr.a, que 
a nação nos faz, aind!'- traz coms1go alguns cmdados 
e amarguras. 

Quando o systema se achar de todo planta~o, 
·então o lugar de deputado serâ en.::ll!'ado com mu~ta 
honra, então os tepresentantes v1rao ~dos m~1to 
livre e alegremente desempenhar o alto conceitO, 
em que a nação os tem. . 

Eis a grande razão de dift'erença t>ntre o pensat" 

de alguns senhores, e o dos membros da com missão: 
eis a razão porque esta iulga necessarias penas fcrtes, 
e aquclles se declarão contra o artigo. 

Um honrado membro sustentou (isto passou na 
primeira discussão deste projecto) que os represen
tantes não devião vir forçados a tomar assento: 
trouxe o exemplo dos soldados recrutados, que 
sempre são máos defensores da patria, concluindo 
que s6 poderião desempenhar dignêlmente as suas 
funcções aquelles, _g.ue sendo eleitos pro~uradores 
do povo, se incumbiao da sua causa com amn10 livre, 
e contente. 

Tambem não e falso este principio, porém para 
eu mostrar que o exemplo apontado niio é verdadeiro 
em toda a sua extensão, bastaria indicar alguns de 
muitos grandes generaes, que liverão o seu prin
cipio em soldados de leva. Po:ém não é este o ar
gumento de que me quero servi! ag~ra: 

Para confutar a razão contraria, d1rei que ha uma 
grande difierença entre a violencia feita pelo homem, 
e a violencia que tem o seu principio na lei, como 
jã se ponderou neste recinto ;_ a força e~ pregada 
por um .particular só P!oduz o~o, e. reacçao no pa
ciente, quando a coacçao da le1 obr1ga a todos sem 
irritar os animos. 

Donde se segue que ainda que possa acontecer 
que algum nomeado representante (la- nacão venha 
cumj:rrir o dever do seu cargo obtigado peÍos conse
ctarlOs impostos por esta lei, nem por isso se póde 
concluir que deverá ser um má o representante; assim 
como se affirma daquelle que violentado, e debaixo 
de cadêas vem jurar as bandeiras, que deve de
fender. Por ventura por esta lei se manda prender, 
e conduzir á forca para este augusto recinto algum 
deputado, que ·de~lar~ não q~:~er ter nelle lugar ? 
Não certamente; da-se-lhe a liberdade da escolha, 
ou cumprir com o · dever para com a patrin, ou 
soffrer a perda dos commodos, que esta lhe outorgou. 

Nenhuma attencáo merecem os argumentos pro
duzidos para mostrar que a assembléa póde exercer 
as suas funccões sem o numero completo dos seus 
membros: quando já se não tivessem expandido 
incontestaveis razões, que destróem semelhante 
objecção, seria sufficiente recordar o nosso rifii:o 
aotigo mais vêm quatro ollws do que dous. Demais 
ao cidadão, que e eleito membro de 9.~alquer das 
camaras, não cumpre conhecer e decidu·, se a sua 
presença é ou não ne.cessa~ia par_a andamento. do~ 
negocios da assemblea, so convem obedecer a le1 
da sua nomeação, e acudir á voz da nação, que o 
chama. 

Passarei agora a tratar das penas, que se declarão 
no artigo em questão, que parecem excessivas a 
quasi todos os senhores q~e se te~ pronu~cia~o 
pela oppos!ção; e .m~strare1 os motivo~ que forao 
presentes a commtssao- para as prefenr a out.ras, 
que forão lembradas. 

Quando a commissão a~optou este. gene~o de 
castigo, entendeu ser o ma1s . analogo a qualidade 
do acto, que se pretende pum~ : ~ssentou_ (e nessa 
persuasão ainda está) que o principal mottvo, que 
1mpera no animo de um representante revel, é a 
esperança de honras e empregos, como premio da 
sua adhesão á ca\lSa contraria. Não o julgou timido 
e cobarde, como muitos o tem qualificado. nem 
inimigo declarado do systema recebido, porém sim 
como um contemporisador, que pretende tirar par
tido da melhor circumstancia, que se lhe possa offe
recer. Eis o motivo \IOrque tratou de() castigar na 
sua propria ambição, e cubiça, e o quer ver privado 

- '7 
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dessas mesmas honras e empregos, pelos quaes 
elle captiva a gloria de servir a sua patria, e de 
arriscar-se por ella. 

Ora a commissão 1 unca se persuadiu, que a pena, 
de ser declarado indigno da confianca· nacional 
traz consigo a nota infamante e transcenaente, como 
altamente se tem amplificado nesta: camara; ao 
menos eu estou nessa opinião. Comtudo attento o 
escrupulo,, eom que_ mtlitos dos se0:hores. encarão 
esta especte de castigo, eu não teria duvtda em a 
ommittir; porém nunca poderei deixar passar· a 
proposição de que as outras penas, que se em pregão 
são injustas e barbaras. 

Taes forão as bases, sobre que a comrnissão 
organizou este projecto, c taes são os fundamentos 
em que me estribo para defender o artigo em 
discussão contra todas as emendas até agora offere
cidas. 

O SR. SouzA FRAxç,\ :-Acha-se em discussão o 
primeiro artigo do projecto apresentado p~lll; c~m
·missão de poderes: o que se pretende dec1d1r e se 
deve ou não passar á terceira discussão, A quantos 
•do mez de Junho nos achamos, Sr. presidente? 
A tres: é jã passado um mez depois que se installou 
a assembléa. Quantos deputados tem tomado assento 

· nestil camara '? 64, isto é, quasi metade do numero, 
que a deve completar. E qual será a. razão desta 
falta 'l Do governo? Não, Sr. presidente, o governo 
·já declarou que havia dado todas as providencias a 
tempo para se reunirem as camaras, e eu estou 
convencido da v~rdade desta asserção. Donde pro
cede pois a ommissão '? nos deputados, Sr. presi

. dente; e eu noto que milis faltão os das províncias 
visinhas do que os das remotas. 

Vejo que de l\linas faltão 8, de Pernambuco 8, 
da Bahia :3, do Ceará 3, e assim de outras provín
cias, que não estão em proporção com o .Pará, 
Maranhão e Piauhy, nem em distancia, nem em 
numero de representantes. Que fazem esses homens, 
que não se apressão, nem t.ratão de vir tomar o as-

. sento, que se lhes destina ? Por ventura estaráõ 
isentos de cumprir esta obrigação 1 Estará o corpo 

·.:legislativo dependente da sua vontade ~ _capricho ? 
Taes são os dado!; com que formo o meu J mzo sobre a 
c.onveniencia do artigo em questão. 

Eu estou tão longe de accusar como barbaro o 
castigo, que se íulmina neste artigo, que pelo con
trario acho muito insignificantes as penas nelle pro
postas. E' preciso que tenhamos em vista, que, se 
esses homens não tratarem de se apresentar no 
prazo estabelecido, não gozaremos da liberdade cons
titucional, nem os noss~s filhos colheráõ os fructos, 
que com. direito devem esperar das nossas fadigas, 
e perigos; a causa publica cahirá por terra, e a 
anarchia substituirá o imperio das leis. E' neces
sario, Sr. presidente, que a camara dos deputados 
esteja convencida de que se este projectu não passar 
â terceira discussão, então nenhum outro deverá 
merecer a sua approvação : iremos de legislatura 
em legislatura sem uma detérminaçã.o certa: sob~e 
a materia, e nunca se preencherão porconsequenc1a 
as camaras, que formão- o corpo legislativo. 

Diz um nobre deputado, que differentes e muito 
; fortes motivos podem impedir a vinda de qualquer 
representante. Ao que respondo que nessecaso deve 
'i> representante participa-los ã assembléa, ã qual 

- toca resolver sobre a sua allegada impossibilidade, 
e dispensa-lo em termos legaes, para que seja cha
mado o supplente, que o substitua durante o seu 

legitimo impedimento. Porém quaes são, Sr. presi
dente, os que tem representado a esta camara '! Só 
me consta: que um deputado assim o Lenha praticado: 
só o Sr. Toledo da província de S. Paulo participou 
á camara, que em razão, de idade, e molestias não 
podia emprehender a víagem, e vir desempenhar. as 
funccões do cargo, para que fôra eleito. Qual foi 
outrô quetratassede justificar a sua falta'? Nenhum 
mais : c porque '! Porque trata-se C!)m despreso a 
representacão nacional, e attende-se sómente aos 
interesses particulares, e, (para fallar com toda a 
clareza) porque o systema constitucional ainda não 
estã arraigado entre nós. 

Eis aqui, Sr. presidente,· a linguagem franca e 
pura, em que devemos fallar sobre a materia su
jeita:; eis os princípios porque me determino a 
approva-la em geral, posto que em alguns dos seus 
accidentes se possão admittir alterações, como neste 
primeiro artigo. (Leu o artigo.) Eu acho que deverá 
ser novamente redigido, accrescentando-se depois 
do verbo-apresentar-a palavra-espontaneamente 
-e quereria que se assignasse algum termo para o 
representante comparecer na camara resper.tiva, 
quar.do fôr chamado na falta de outro, e que esse 
termo fosse regulado pela distancia da província, a 
que pertencesse. (Leu novamente o artigo na parte,. 
em que se especi{icão as penas.) Aqui está o bom do 
artigo, Sr. presidente. Desenganemo-nos: o homem 
é filho dos seus interesses. 

Um reputa-se feliz e grande, quando é amado do 
ministerio, a quem adula; outro sacrificará a gloria 
e o hem de uma nação inteira só para conseguir 
uma mercê de emprego ou condecoração: e este
jamos certos de que o motivo principal, que tem 
feito remissos ·muitos dos que faltão nesta camara, 
é a persuasão de que com este procedimento fazem 
serviços ao ministerio, de . quem esperão honras e 
empregos lucrativos. Por isso acho muito justo que 
sejão privados dessas honras e desses lugares, que 
ambicionão. Tal é o meu parecer. 

A este tempo veio á mesa a seguinte: 

« EliENDA 

(( Ao art. 1 o Que se supprimão as palavras .será 
declarado indigno da confiança nacional.-Teixeira 
de Gouvêa. » 

Sendo apoiada, entrou com as antecedentes em 
discussão, tendo a palavra, e orando por esta ma
neira 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Creio. que. todos os 
Srs. deputados, que tem orado S'obre o projecto. re
conhecem a necessidade qne ha de uma lei, que 
obrigue os deputados a vir tomar assento nesta ca
mara. Eu a considero índispensavel, não só pelas 
razões, que já se tem produzido, ma's até porque 
temos a lei das eleições, que determina que nenhum 
deputado poderá deixar de vir tomar assento, e que 
nem se lhe acceite a sua escusa. Porém .como esta 
lei não assigna pena aos que a transgredirem, vindo 
por isso a ser imperfeita, por lhe faltar a parte penal, 
sem a qual .a sua disposição é inefficaz e nulla, 
segue-se que a presente lei; que se projecta, é da 
primeira utilidade e necessidade. c · · 

Consta, Sr. presidente, por informações particu
lares que por essas províncias cidades e villas do 
sertão audão muitos desembargadores; nomeados de
putados, que, quando se lhes diz que dévem vir tomar 
assento nesta: caniara, respondem~ que ainda querem 
fazer mais uma correição, mais esta ou aquella 

- ---------- --· ·-
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~eligecnía, etc., e que tudo é serl'iço do imperio. 
Estes factos são certos; e portanto jUlgo _de muita 
necessidade que se estabeleçào medidas legislativas, 
que obriguem estes e outros deputados a cumprir 
com o seu dever. 

Porém, não acho o artigo bem redigido, e qui
·zera que antes fosse assim concebido. 

Leu a seguinte 
« EMENDA 

a clausula-não tendo causa legitima, que v justi
fique-e g_ue se se especificassem estas causas. Com 
estas modtfi~ções votarei que passe o artigo salva 
a sua redacçao. ' 

O SR •• CosTA AG_uiAR:-Sr. presidente, posto que 
a matena tenha s1do nobremente discutida pelos 
honra~os me~bros, que me. precederão, ·comtndo 
tanta e a gravtdade do negocw, que eu não posso 
deixru; de enunciar a minha maneira de pensar á tal 
respeito. 

<< Todo o deputado ou senador, que tendo rece- Que os Srs. deputados remissos em acudir ao re-
bido o seu diploma, não se apresentar a vir tomar clamo da patria devem ser forçados a vir tomar as
assento na camara respectiva no dia determinado sen~o ne,ste augus!o reci';lto, ninguem certamente o 

l 1 · - t d 1 ·r · 1-fi duvidara: a questao porem versa sobre a maneira, 
pe a e I, nao en ° causa egt u~a, que 0 JUS I Ique, porque devem ser constrangidos, combinando-se ·do 
ou quando for chamado na falta de outro, não obe- d 
decer logo a este chamamento, será privado do 1~10 0 possível a dig!!-ida~e desta camara com aquella 
exercício de todos os empregos, honras e mercês, hberdade, de que nao pode, nem deve ser privado 
e ficará inhabilitado para adquirir novos por espaco qualquer cidadão, quanto á acceitacão dos . em-
de seis annos.-Clemente Pereira. ,, • pregos, que lhe forem dados. • · 

Sendo enviada á mesa e apoiada, continuou Cumpre que 0 ~eputado soffra 0 just~ castigo ;da 
sua falta de probrdade, ou do ·seu egorsmo, que-

O lllESliO sENHOR:-E' verdade que todo aquelle ren~o apenas co~sultar seu~ interesses particulares, 
deputado, quere cusa comparecer nesta camara, é e nao os do pubhco, de CUJa confianca certamente 
indigno da confiança da nação; porque a:quelle, que abusa, não acceitando por suggestões; ou ainda por 
não obedece á voz da nacã o, não merece a con- ~edo, o nobre officio, que pela nação lhe é confe
fianca da mesma nação. Í)orém eu sou de parecer rrdo. 
que· a pena de infamia só se imponha privativa E será porventura impossível verificarem-se casos 
e exclusivamente naquelles crimes, que atacarem em gue semelhantes suggestões não sejão postas em 
directamente o bem publico da sociedade em geral: pratica ? Oxalá, senhores, que assim · não fosse? ! 
e firme neste principio não posso convir que se de- A voz do dever é muitas vezes desgracadamente 
clara infame o deputado, que não vem tómar assento, sutrocada pela dos interesses peculiares, pela espe
porque não alcanço que desta falta resulte um mal rança_ de premios até pelo receio de incommoi:l.os 
directo ao interesse geral da sociedade. e perigos ! .... O que eu avanco são verdades in-

Demais os melhores criminalistas só admittem a contestaveis, ninguem ousará nega-las. 
accumulação dainfamianas penas perpetuas, porque E então deverá ficar impune o crime? 1\'ão te
ella acompanha o homem além do tumulo, e neste .remos nós direito de chamar á responsabilidade 
sentido é sempre perpetua: acabando tudo com o aquelle, que esquecido de tão santos deveres prefere 
homem, só a deshonra não acaba, porque o labéo o seu commodo ot~ ~s seus interesses aos da patria, 
ainda vive mais do que aquelle, que o padece.... que tem e deve ex1gu· sobre elle semelhantes di
Como póde pois impôr-se esta pena por um deter- reitos '1 Que uma vez por todas se persuada o crime, 
minado tempo? Pornenhumafó1·mac.onvirei nisso, que suas detestaveis influencias não ficaráõ im
porque esse tempo acabará; e a infamia ficará; e punes 1 1 Não, senhores, o deputado, que esqueci!io 
eis aqui como uma pena temporaria se torna nos do que deve á patria, ou para melhor dizer, do que 
seus effeitos perpetua. deve á si mesmo, não comparece a tomar o seu 

Ainda accrescentarei outra · razão, e talvez esta assento por criminosas suggestões, é altamente res
devesse ser a primeira. · Infamia, como todos sabem, ponsavel aos seus constituintes não só por todo o 
é a privação da honra, e esta na accepção vulgar bem, que deixou de fazer, por não comparecer; 
nada mais é que a consideração devida a um cidadão mas igualmente pelo mal, que podia evitar com a 
pelo desempenho dos seus deveres: logo o verda- sua presenca e com o seu voto. 
deiro e competente juiz para decidir da conside- Se estes ·princípios tivessem sido bem desenvol
racão devida a qualquer pelo bom ou máo desem- vidos nas passadas épocas e particularmente nas 
penho dos seus deveres, é inquestionavelmente a grandes crises; se os egoístas, se os ingratos á 
opinião publica. Embora a lei declare este ou patria houvessem sotrrido o justo castigo de seus 
aquelle facto infame, ou honesto, elle continuará a crimes, a causa da liberdade nem teria ido a pique 
ser tido por infame ou honesto, como fôr julgado na em muitas partes, nem teria corrido grandes riscos 
opinião publica, e não como o declarar a lei. em outras. · . 

Desse principio concluem todos os publicistas que .. Se estas verdades fossem bem conhecidas, essa 
nunca a lei deve declarar infames, . senão aquelles -representação, que antigamente teve Portugal, 'DO 
factos, que forem julgados taes na opinião publica. tempo dos seus primeiros Reis, não haveria sido 
E pergunto eu: tem pronunciado a opinião publica anniqtlilada, como já ponderou um honrado mero
a nota de indignos da confiança nacional contra os bro ; e e~ accrescentarei _ainda mais, que nunca 
deputados, que não vem tomar assento 'l Elles o acontecena em tempos ma1s modernos o que nós 
são na verdade, mas a opinião publica ainda os não vimos naquelle mesmo reino em 1823, e pouco ·de-
declarou, porque se. uns. dizem que ~lles obrão mal, pois na Hespanha. . _ 
não faltará quem diga que fazem bem: e nestas Eu podena fazer 1guaes reflexoes sobre outros 
circumstancias não deve a lei declarar uma infamia, paizes e par~icularmente...sobr.e .a..França, onde pelos 
que póde não ser sancCiõílada pela opinião publica. motivos acima expendidos e por outros, que 'ilâo 

Concluindo, digo, q:ue a minha emendas~ propõ_e pertencem para aqui, a reunião ~os seus estados 
uma alteração essenCial nesta parte do artigo. (Jw- geraes ficou em desuso,-sendo a ultlma._v:ez.rem.q.ue 

~':_ra_l!.Q!ém !Ule_:no_mesmo.car.tigG--se-e:~primis e reunirão, se bem me lembro, no · anno. ,.de ; :16.}4, 
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substituindo a côrte em seu lugar a assembléa dos 
notaveis, que tendo sido convocada por Hen
rique IV e Luiz XIII, foi por ultimo mandada ins
tallar pelo desgracado Luiz X''l, no anno de l'i87. 

Eu poderia ainda acrescentar quaes as razões, 
porque essa assembléa dos notaveis nada fez, dando 
por isso occasião á reunião dos antigos estados-

• geraes em Mai1> de 1'789, que pouco. depo_is no 
mesmo anno tomárão o nome de assemblea nacwnal. 

Eu poderia ainda mais .•.. porém temo abusar 
da bondade dos tnembros dest.a camara e da sua 
complacencia em ouvir-me. 

Findarei pois o meu discurso sustentando a dou
trinado artigo, que á meu ver deve passar com algu
mas modificações quanto ao tempo, porque deve durar 
a pena aqui estabelecida. E parecendo-me nimia
mente severa por lO annos, julgo sufficiente por 
quatro ou cinco ao muito. 

Tambem approvo a emenda que pretende sup
primir as palavras-será declarado indigno da con
fiança necíona1-porque em verdade esla expressão 
ou nada envolve em si por muito ampla e até porqu~ 
nem todos poderiào ligar á taes palavras o verda· 
deiro o genuíno sentido, que ellas de,·em ter, ou 
então a ser bem entendida comprehende idéas mui 
t1'anscendentes e póde incutir e fazer recahir nos 
culpados privações e um desprezo tal, que equivale 
a uma pena maior do que as marcadas no artigo 
em questão. · 

Resumindo pois minhas idéas, voto que passe o 
artigo concebido uo sentido em que me tenho ex
plicado. 

O SR. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, eu sus~ 
tento que deve passar o artigo com a emenda do 
Sr. Teixeira de Gouvêa. Quem tem medo, Sr. pre
sidente, não se apresenta neste recinto ; quem tem 
medo, compra um cão, toma um páo e sahe para 
fóra do Brazil. 

Os meus constituintes da província de Goyaz, 
quando me elegerão para seu representante, jul
garão-me apto para desempenhar este lugar: e que 
dirão elles, se eu não_corresponderásua espectação? 
Dirão com justo tnottvo «enganou-nos, para nada 
serve.» E poderei eu dizer-lhes em minha defcza 
«tive medo? » Não ha tal razão de medo, Sr. pre
sidente : o governo adaptou e quer o systema cons
titucional. (Apoiado.) 

E' por ordem do governo que nos achamos 
reunidos ; logo o que não comparece, tem outros 
motivos particulares, que o retem e a não ser justi
ficado, é digno de exemplar punição. 

O governo tem dado ordens e providencias, para 
que todos tenhão as commodidades para a viagem ; 
ha quem substitua os lugares, que ficarem desoccu
pados pela sua ausencia : logo porque não compa
recem Y A 28 de Fevereiro proximo passado recebi 
a ordem do governo para vir para a côrte; esta 
ordem foi passada no 1° de Janeiro: a 8 de Março 
jã. eu estava em caminho. 

Nada me embaracou, tudo desprezei para obedecer 
á voz do govern() e· da nação. 

Na província de Goyaz eu tinha dez mil cruzados 
de rendimento: aqui não sei, nem trato de . saber 
quanto me darã() •••• (A~iado!) 

Porq11e razão não prat1cão os outros o mesmo ? 
Porque lhes falta o verdadeiro patriotismo e porque 
interesses partieulares os prendem; por consequen-
cia são dignos das penas do artigo.. . 

O SR. Cus'IOlUO Dus:-Tem-se dito, quanto é 
bastante, para mostrar a necessidade desta lei ; 

pois a q11e existe é totalmente imperfeita, por não 
declarar penas aos infractores; e para haver -penas 
é necessario que uma lei as estabeleça. 

Porém eu não posso admittir a proposição aqui jã 
por vezes repetida, de <Jlle o governo não tem culpa 
da repugnancia que tem os representantes eleitos 
em vir tornar o assento, que lhes é destinado. 

Eu nunca vi curar-se a gangrena com agua 
rosada. 

Heconheço alguns motivos para que os deputados 
se não apressem a comparecer, ou a mandarem es
cusas;. alguns tem sido nomeados tres vezes para 
representantes do povo, já para as côrtes de Lisboa 
já para a assembléa constituinte ( ainda tremo, 
quando della me lembro I) já para esta assembléa 
legislativa; e tudo tem sido inutilisado. Esta é a 
razão, porque ellcs se não apresentão com aquelle 
nlor, c.om que devcrião appareccr os eleitos da 
nação, os representantes de um povo inteiro. Di
zer-se que o geverno não tem culpa I .... 

Sr. presidenle, eu nunca fallei do governo, fallo 
do desgoverno : elle é a causa destes transtornos, 
elle é que quer que haja o despotismo .•.• 

Estes homens, que recusão vir, são de boa fé, 
são homens de bem : elles tem por muitas vezes 
sido illudidos e por isso devemos minorar as penas, 
que se ameação neste at·tigo. 

Julgo portanto que se deve adoptar a emenda do 
Sr. Teixeira de Gouvêa. 

O Sa. QuEIROZ CARREl!\.-\.: -Sr. presidente, eu 
tenl1o de ponderar um facto passado nesta camara, 
que muito serve para provar a necessidade desta lei 
e é o seguinte: 

Um depulado residente nesta cõrte e actualmente 
no gozo de outros empregos, sendo convidado a vir 
tomar o seu assento nesta catnara, nunca de tal 
tratou, nem de mandar as suas escusas. 

Passando porém um mez depois da primeira 
l'euniào, quando lhe constou que se projectava esta 
lei, procurou logo justificar a sua falta, mandando 
para isso uma carta, que foi lida neste augusto 
recinto. 

Eis aqui portanto um facto bem sabido de todos 
os senhores, que c.onfirma a utilidado desta medida, 
que antes de passar como lei já produzio este 
effeito. 

Quanto a dizer-se que as penas desta lei não 
devem recahir sobre os representantes ommissos, 
mas sómente sobre aquelles, que directa ou indi
rectamente obstão á sua apresentacão na camara 
respectiva, respondo que esta provi"dencía tambem 
se acha dada na lei, quando impõe castigo propor· 
cionado aos officiaes das camaras, que são ommissos 
em expedir os diplomas e ás otttras autoridades que 
contribuírem para o impedimento de qualquer re
presentante. Demais é necessario provar-se que a 
demora e falta, que se tem notado, procede sómente 
destas autoridades e nãp dos deputados e sena
dores. 

O Sa. PREsiDENTE :-0 illustre deputado está en
ganado : a carta, de que falia, veio á muitos dias, 
e por não estar em fórma, o Sr. secretario a reen
viou para que fosse escripta em termos; e depois 
que assim foi satisfeito, é que foi lida nesta camara. 

O SR. QuEIROZ CARREIRA :-Nesse caso retracto· 
me. reconhecendo comtudo ommissão no referido 
deputado. 

O SR. CAVALC.,NTI DE ÁLBllQUEl\QUE: -Sr. pro-
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sidente, neste artigo são postos na mesma linha os 
deputados e senadores, mas eu es tou que elles não 
se achão nas mesmas circumstancias para sofirerem 
igual pena. 

O deputado, Sr. p~esidente , só é chamado .para 
uma legislatura, porem o senador é v!taltcw: Julgo 
portanto que é uma barbaridade impõr semelhantes 
penas a um homem ·maior de 40 annos e com ellas 
compelli-lo a residir perpetuamente na cõrte, aban
donando todos os seus interesses e os de sua fa
milia. 

Como se ha de applicar a este homem a mesma 
pena, que se destina a outro que só é chamado para 
uma legislatura de 4 annos? Por tsso eu lembrana 
qu e nesta parte" houvesse alguma declaração n_o ar
tigo, havendo attenção á difl'erença da condtçao de 
um a outro. 

Direi mais uma palavra. Eu não julgo prudente e 
justo criminar-se o governo, nem os represen_tantes, 
por se não achar completa a representaçao na
cional. 

E' bem sabido que o governo deu as provincias 
ao. seu alcance, mandando de proposito a barca de 
vapor para conduzir os que do Norte devem con
correr. 

Sabe-se muito bem que a barca ainda não 
chegou, e ignoramos os motivos. 

Logo como poderemos attribuir a culpa ao go
. verno e a estes representantes? Portanto, Sr. pre
sidente, eu peço á camara que tome estas razões em 
consideração. 

O Sn. LINO CouTINHO:-Sr. presidente, quando 
se discutio este projecto em globo, emitti as idéas, 
de que me achava possuído e disse que não era com 
deputados coactos que haviam os de plantar a arvore 
da liberdade no solo do Brazil; que não era com 
pilotos de semelhante natureza qu e haviamos de 
dirigir e marear a náo do es tado. 

Eu conheço, Sr. presidente, que o systema não 
está arraigado entre nós e que se faz necessario 
sustenta-lo, para que com o impeto do vento não 
venha a cahir por terra. 

Conheço que um ministro mó o póde fazer desap
parecer este systema: sei os convites, as peitas que 
podem tramar; mas pergunto eu; será co m seme
lhante gente forçada que havemos de sustentar este 
edificio? Não certamentr: quanto maior fór o perigo 
da causa publica, tanto mais desinteressados e ener
gicos deverão ser os seus defensores: ú então quo se 
deve desenvolver esse enthusiasmo, esse verdadeiro 
amor da patria, que fôrma e assign ala os distinctos 
representantes da nacão. 

· Valem mais, Sr. presidente, cin coentadeputados 
conduzidos a este augusto recinto pelo amor da 
patria e pela gloria da nação, do que cem desses, 
que possão vir arrastados pelas penas. (Apoindo gc
mlmente.) 

Os corações dos homens, Sr. presidente, não se 
cantão, nem se · avaliào pelo numero . (Apoiado ' 
Apoiado!) · 

Porque o homem verdadeiramente amante da sua 
patria sacrifica os seus interesses particulares e até 
sacrifica a sua pessoa pela feli cidade dos seus com 
patriotas. Este homem só será capaz de arrostar a: 
cem servis e atterra-los. (Apoiado !) 

Porém eu ponho de parte estes argumentos, que 
me parecem algum,tanto fóra da ordem; nem eu 
nelles toquei agora, senão porque na primeira dis
cussão deste _projecto , · forão produzidos nesta ca
mara, posto que nunca debatidos convenientemente. 

Entrarei portanto j á na materia proposta. (Leu o 
1• a1·tigo do projectu.) Antes porém de fallar do 
obj ec.to des te artigo, permitia-se-me faz er mais al
gumas reflexôes. 

Sr. presidente, eü já em outra occa>ião sustentei 
que es ta lei não pôde ser extensiva além da pre
sente legislatura : ainda insisto na mesma opi nião. 

A presente legislatura compete ôrganisar ,, , ins
trucções para as cleiçôes da seguint e, e nellas é que 
tem o verdadeiro assento a declaração das [l<:nas , que 
se julgarem co nv<:ni <'ntes impõr aos elei tos om 
missos na obrigação de se apresentarem nas s"ssües 
do corpo legislativo. 

Por agora en estou firme na opinião de que Psta 
lei, que se project<1 , é um acccssorio ás in strucçües 
exis tentes, que se co nsiderão imperfeit<1s por não 
conterem a parto penal. l'osto este principio, e 
tendo em vista as razões jú por mim expostils, não 
posso dispensar-me de arguir este artigo de imp r.•r
feição. 

Prim eiram ente não so declarão nelle êlS C~ U SêiS 
physicas ou moracs, pelas quaes póde urn repn.' sen-· 
tante ser legitimamen te impedido , e por eonsr
qucncia dispensado de vir tomar assento na C<Hnara 
respectiva. Todo o mundo sabe que não póde com
parecer aquelle que fór aleijado, e a q11Cm f.1ltar a 
faculdade da palavra, etc . E' portanto indispensavel, 
que se especifique es ta circumstanci a . 

E" além disto necessario que se assigne um tflfm o 
razoavPl, depois da recepção do diploma, pe~ra se 
aprosen ta r na camara rrspectiYa. tendo-se altr:nção 
á distancia, c facilidadr, ou difficuldade do trans
porte, subentend endo-se ~empre a clnusula de haver 
o governo da respec tiva província prestado os au
xilias convenientes, porqno aliits a muitos faltarão 
os meios. 

(Lw 11 ovamente o a:rl'igo.) Aqui se im põe a pena 
de« indigno da confiança nacional. " Sr. presidente, 
esta é a maior pena que se poderia impor : é ver
dadeiramente a pena de infamia, á qual muitos 
homens ame~ntes da sua honra pre fr.riri~o a 1n ort L~. 
( Apoiado. ) Con fesso que não encontro propurr·ão 
alguma entre Ps ta peno e o delicto, que se pret.,~nd & 
punir 

Demais ha uma contradicção Jnanifest.a r.ntre 
esta pena e a limitação do tempo porqu e fi cão inhi
hidos de haver honras e empregos: pois se qual
quer é declarado indigno dil eonfiançn na cional, 
como póde, passndo certo prazo, ob 1cr lwnras e 
rnercrs dnquella mesma nação, de cuja confianea. foi 
julgado indigno? Portanto é preciso qtte esta "parto 
seja supprimida, como já muitos illustrcs membros 
tem requerido. 

Esta pena de imfamia deve ficar reservada para 
outros delictos : agora trata - se de atacar o mal 
pelo principio, porque elle tende a propagar-se . O 
deputado, se não quer vir á assemhléil, não é só 
retido pelos interesses que julga perder, é princi
palmente dominado pelas mercils e honra s, qu e 
espera ganhar : eis o seu grande plan o, eis todo o 
seu fito, ei~ por consequencia a fonte do mal, que 
conYém atalhar, prevenindo-o com a inhibicãu d·e 
ganhar honras e empregos, e isto durante a suá vida. 

Fiquem embora com o, que já possuem, mas 
sejão privados de novos para sempre. Tal é o meu 
voto. 

Elles não vem, Sr. presidente, porque não se 
querem comprometter, e po·rque pretendem, é es
porão ·novos .premias. Por isso sou de parecer que 
aquelle deputado ou senador que não se apresentar 
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espontaneam ente depois 'do tempo marc,ado, fiq:ue 
privado de receber honras, e mercês. Este. e o cast1 &o 
que desejo se lhe destme. Lembro ma1s, que sep 
declarado inhabil para exercer o em prego de repre
sentante da nacão. Eu envio uma emenda sobre es te 
objecto. • 

Dito isto, enviou á mesa a seguinte 

« U!E:-IDA 

" Em quanto á pena- que o ·deputado, que não 
se apresentar na conformidade do artigo, fiqu e 
inhabilitado para receber dalü em diante honras, e 
mercês, e bem assim para ser de novo nomeado 
deputado.- José Lino Coutinho. » 

Foi apoiada , como as antecedentes, e continuando 
o debate, seguiu-se a fallar 

O Sn. VEnGUEIRO :-A primeira materia, sobre 
que se nos _offerece tratar, versa ácerca da ?eces
sidade, ou utilidade desta lei, e a segunda acerca 
das penas, e mais objec tos do primeiro artigo. 

Quanto á necessidade tenho a ponderar que ainda 
-quando não subsistisse a forte razão de não termos 
uma providencia efficaz nas mstrucções, porque 
·se regularão as eleições desta actuallegislatura, 
bastavão os motivos, qtte a commissão teve em 
consideracão, quando traçou o projecto em questão, 
motivos que em parte já forão muito bem ex
pen di dos por um nobre membro da mesma com
missão. 

Observou a commissão o desleixo reprehensivel 
na concurrencia dos deputados, e premedi tou o 
·gravissimo damno, que dahi deveria necessaria
mente seguir-se ao systema adoptado pela nação, e 
por consequenciaá propria nação, pois se á presente 
sessão falta quast a metade do numero, que deve 
completar a represen tação desta camara , certos os 
,ausentes de que da sua ommissão nenhum mal lhes 
poderá resultar ~ eautorisada com . es te exemplo a 
l iberdade de resistir, ou lllud1r a lei, que os chama, 
para a sessi10 do anno seguint~ mais descançados 
ficaráõ em suas casas, e podera mUito bem acon
tecer que n ão tenhamos camara de deputados. A 
.forca deste argumen to funda-se na pratica ordin aria 
dos homens, os quaes por via de regra caminhão 
mais para o interesse proprio, e só por fortes esti
mulas os esquecem pelo bem geral. 

Tal é o fim a que se dirige a commissão, e taes 
são as razões, que determinarão a propôr es te pro
jecto de lei : a continuação do systema COI_Jstitu
cional por um lado, e o desleixo, e merc1a dos 
representantes da nação, por outro. (,)uaes são os 
meios, Sr. presidente? Qual é o cammho que se 
deverá seguir para sustentar nesta parte a consti
tuicão, e vencer a insensibilidade daquelles, a quem 
'mals cumpre defende-la? A commissão o aponta 
neste paragrapho. 

Se queremos constituição, é preci_so obriga-los, 
já que não vem livremente, a cumpnr com os en
cargos provenientes da mesma constituição. Não 
-consideremos por agora o lugar de representantes 
da nação como uma honra, ou como um emprego 
lucrativo : tenhamo-lo como verdadeiro onus . Que 
faz o homem, que é chamado para este lugar, quando 
não é affectado pelo amor da sua patria, a cuja voz 
apresenta um coração insensivel ? Põe na balan ça 
os interesses, e os damnos, que lhe pódem resultar 
des ta intimação, e declara-se pelo que mais pesa 
em seu proveito. 

Desta verdade deduz-se não só a neç,essi dad e, que 
a commissão previa de uma lei, coactiva, mas 
tambem a escolha das ·penas, qu e se propõe no 
art. lo do projecto, de que passo a f aliar. 

A prim eira p ena, de que se julgou prudente 
lancar mão, é a de ser declarado ind igno da con
fiança n aeional o revel á voz da sua patria ; contra 
a qual muito se tem argumentado nesta camara, 
pela infamia, que della póde resul tar. Em rigor, 
Sr. presidente, não ha pena que não traga ao pa
ciente alguma infamia, ou dezar : todos os que 
so.ffrem quaesquer penas da lei, mais ou menos 
incorrem em nota na opinião publica, nem é pos
sivel que assim deixe de acontecer, por ser da na
tureza das penas. Por tanto neste sentido eu concedo 
que a declaração de in digno -da nação seja uma 
pena infamante, bem como são todas as que padecem 
os réos, porém não poderei jámais admiltir qne n o 
sentido literal, e j uridico se possa chamar tal pena 
infamante, pois rigorosamente é a expressão de um 
facto verdadeiro . 

Que duvida póde haver para dizer-se que a 
pessoa chqmada a defender os direitos, e interesses 
da nação, perde a confiança da mesma nação, de
sobedecendo ao seu mandado ? Pois, se por ocio, ou 
indolencia, ou interesses particulares deixou de 
acudi r ao aceno da patria, poderá a patria confiar 
mais em tal individuo ? O artigo portanto não faz 
mais do que declarar esta circumstancia, que é 
verdadeira em toda a sua extensão,"e que se reduz 
a uma mera reprehensão concebida nestes termos 
~ indigno da confiança nacional. )) Logo não é tão 
impropria a declaração, como se tem pretendido 
inculcar. 

Se porém se quer reprovar esta pena pela sua 
ním ia gravidade. eu direi que muito mais grave é 
a perda dos direitos políticos para sempre, como 
eu observo em uma das emendas, que forão apre 
sentadas na mesa por um nobre deputado, que 
mais se tem pronunciado contra a materia do ar
tigo, e contra a intilulada barbaridade das penas 
nelle designadas . Demais pela genuin a intelligencia 
deste artigo ( Lw o artigo ) eu não vejo que se 
percão as honras, e empregos adquiridos; mas tão 
sómente o exercido, e uso desses lugares; e conde
corações por um determinado espaço de tempo. 

Decorrem ainda outras reflexões de muito peso, 
que tod avia ainda não forão emittidas na discussão 
desta lei. Haverá pessoas, sobre que não possão 
recahir algumas das penas que se comminão por 
não terem empregos, ou honras. Eu de certo, se 
attendesse unicamente aos meus interesses parti
culares , ficaria na minha fazenda, tra tando da la
voura, por ser o lugar, e a occupação, em que vivo 
mais a meu gosto, e pouco me importaria ser pri
vado de empregos, que não tenho, e de honras, que 
não apeteço, nem me são necessarias no meio das 
matias . Daqui veio a resolução, que tomou a com
missão em pro pôr outras penas além da simples, e 
temporaria privação do exercicio dos empregos 
adquiridos, e da acq uisição de novos. 

Tem-se fallado no governo como causa indirecta 
da falta que notamos nos representantes. Eu não 
ad_m_itto _semelhante pr~posição. s~ . presidente, o 
mmisteno de S. M. I. e constJtucwnal, e se o não 
fosse não estariamosaqui reunidos. (Apoiado I Apoi
ado I) Eu, e a com missão só temos em vista castigar 
o egoismo de muitos, que por commodo particular 
desprezão a eleição dos povos, e as positivas ordens 
do governo. 
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Esta foi a minha intenção, quando subscrevi o 
projecto. Nunca tive em lembrança embaraçar 
planos do ministerio, porque estou certo que elle 
quer o systema constitucional, pois até consta que 
elle tem rejeitado negociações, que a este respeito 
lhe tem sido propostas. ( Apoiado geralmente. ) 

Tornando á materia do artigo, sustento que a 
pena projectada é a. mais analoga ao genero de 
delicto ; nem se podena propôr outra ma1s corres
pondente. Porventura o nomeado para representar 
a nação em qualquer das duas camaras ha. de ser 
tão imprudente, que passe a pubhcar " eu tenho 
outro emprego rendoso, quero continuar a ser go
vernador· das armas, ouvidor, presidente, etc., por 
que vivo mais a meu commodo, e .posso ex tender 
as minhas rendas ; e não quero u SUJe!lar as nnnhas 
opiniões á censura publica?" Não, Sr. presidente: 
isto é na realidade o que sentem todos os desobe
dientes á lei das eleições, e o que tratão muito es
crupulosamente de occultar debaixo de varios pre
textos. Logo a estes empregos, a estes interesses é 
que devemos atacar nas penas, que se houverem 
de adaptar. 

Eu não terei duvida em convir, e subscrever á 
alteração que se entender razoavel quanto ao tempo 
da privação, que talvez se possa reduzn· a quatro 
annos, por ser o que ha de durar a legislatura, 
porém quanto á qualidade da pena não me posso 
decidir pelos votos da opinião contraria. 

O honrado membro o Sr. Lino Coutinho pre
tende achar contradiccão em se declarar um homem 
indigno da confiança· nacional, e habilita-lo, pas
sado certo prazo , para os empregos da mesma 
nacão. Eu não estou por esoa conclusão : a lei 
tambem castiga para corrigir temporariamente, e 
depois de determinado tempo em que o suppõe 
emendado, restitue-lhe todos os seus commodos e 
direitos. Isto vemos nós praticar diariamente. Se 
a lei suspende o empregado por um anuo, nesse 
intervallo está elle inhabilitado para exercer o seu 
officio, mas nem por isso se segue que o esteja por 
toda a vida. 

As leis inhabilitão a qualquer cidadão para os 
empregos ou temporariamente ou para sempre, 
conforme o entendem capaz de correcção, ou sem 
esperança de emenda .. Portanto não acho incohe
rencia alguma na adm1ssão desta pena temporana. 

Resumindo agora o meu parecer fundado em 
quanto tenho exposto, conchío que a disposição 
desta lei é necessaria, e indispensavel, e que as 
penas do artigo são muito analogas á especie do 
delicto; podendo só haver divergencia sobre o 
tempo da sua duração, que talvez pareça excessivo 
na fórma em que se acha no artigo. 

A este tempo veio a meza, e foi lida outra emenda 
do Sr. Maia; assim concebida. 

«EMENDA AUDITIVA AO ARTIGO I 

« Art. 2. o Esta pena será declarada pelo senado, 
tendo sido decretada pela camara dos deputados a 
accusação do culpado por meio de votos,. p~ece
dendo discussão sobre o parecer da comm1ssao de 
poderes. 

« Art. 3. • Feita esta declaracão, se enviará ao 
governo para a fazez intimar competentemente ao 
deputado ou senador, que tiver incorrido na pena, 
e dar-lhe pela sua parte a devida execução. 

« Art. 4. 0 Será exceptuado unicamente aquelle 
senador• ou deputado, que ao tempo, em que devia 
comparecer, fizer apresentar escusas, que a ca-

mara respectiva, ouvido o relatorio da commissão 
de poderes, julgar attendiveis. 

" Art. 5. o A declaração da pena poderá admittir 
reforma, se o senador ou deputado na mesma sessào 
annual ou até ao fim do segundo mez da sessão 
seguinte, apresentar á cama r a respectiva razões, 
que por votação se julguem attendiveis, ouvido 
o parecer da com missão de poderes.- Maia. " 
-Foi apoiada na fórma do regimento e unida ás 
·outras; offerecida com a materia á discussão. Teve 
logo a palavra 

O SR. LINO CouTINHO: -Sr. presidente, seja-me 
permittido fazer uma declaração. Quando eu fallei 
em ministerio, não quiz entender o actual do Rio 
de Janeiro, mas subentendi todos os ministerios 
em geral, porque aqui. não se falla se não ge
nericamente. (Apoiado I) Por isso quando o il
lustro membro affirmou que o ministerio não dava 
ouvidos ás sinistras propostas, que se lhe tinhão 
feito, applicou muito mal esta proposição ao que 
eu havia avancado. Demais os ministerios não 
são cffectivos, pÓde haver hoje um bom, e amanhã 
utn má o: não se alluda portanto o que cu tlissc 
ao actual governo. Quanto ao que sustentei para 
mostrar a contradicção, em que laborao artigo, in
sisto na mesma opinião; pois as razões, que o nobre 
deputado ex pendeu não destroem o principio, de que 
aquelle cidadão, que foi urna vez declarado indigno 
ela confiança da nação, não devo jámais occupa.r 
qualquer emprego da confiança da mesma nação. 

Julgada a materia sutfieientemente discutida, 
quando o Sr. presidente se dispunha a propô-la 
á votação, veio á mesa e foi lida esta 

« EMENDA 

" Proponho que o projecto seja romettido á com
missão com todas as emendas, que tem sido apre
sentadas, para ser de novo redigido ; tendo em 
vista a não applicar a mesma pena ao senador 
que ao deputado.- Calvancati de Albuq1ce1'que" 

Foi apoiada na parte que continha uma nova 
indicação, e logo sustentada· pelo 

SR. LINO CouTINHO : - Estão· sobre a mesa 
muitas emendas diversamente concebidas: como 
pois se pó de propôr a ma teria á votação? Por isso 
eu acho prudente que todas as emendas vão á com
missão, para que redija por ellas novamente o arti
go, que deve depois ser a.presentado á carnara assim 
reformado. Nem eu sei como de outra maneira se 
poderá votar com a necessaria regularidade. 

O SR. CosTA CARVALHO:- O que eu acho im
praticavel é o que propõe o honrado membro: pois 
como é que a commissão ha de redigir tantas emen
das,. e tão contrarias umas ás outras ? Que tal 
sahirá depois o paragrapho ! E como ha de ir á 
eommissão, se a camara ainda não votou? A com
missão não pócle ainda saber quaes são as emendas, 
que a camara prefere. Demais emendas oppostas 
entre si não se podem redigir em um artigo. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Só depois de 
vencidas algumas das emendas propostas, é que 
poderá ir este assumpto á commissão para se re
digir um novo paragrapho. 

O SR. LJNo CouTINHO:- Sr. presidente, o que 
eu quero dizer é que a camara não póde escolher 
e dar a preferença á vista do grande numero d~ 
emendas offerecidas ; pois só ha de approvar as 
que julgar dignas. Digo portanto, que neste caso 
vão todas á commissão : e que ha de fazer a com-
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missão? Dizer quaes são as melhores, isto é, aquellas 
que entre tantas julga mais conformes com o espí
ri to da lei, que se projecta. Eis a minha opinião,. e 
a razão é porque é mais facil esta operação prati
cada pela commissào do que pela camara . 

O SR. CosTA CARVALHO: -'0 que propõe o illus
tre deputado é objecto de uma nova indicação, e 
diffcre do que requer o Sr. Cavalcanti, e do que eu 
tenho arguido de impraticavel, pois é impossível 
que a commissão redija tantas emendas repu
gnantes entre si. Em uma pretende-se que a pena 
dure 4 annos, em outras 6, em outras 8 e em outras 
10 : nes ta requer-se a suppressão do paragrapho m
teiro naquella de parte delle. Como é que se póde 
isto fazer? Na verdade é caso propriamente novo. 

O SR. V;~.sco:>~CELLOS:- Realmente a indicação 
não póde ter lugar. Que ha de fazer a comrpissão 
á vista de tantas emendas ? Ha de dar o seu pa
recer preferindo as que achar melhores? Nesse caso 
vindo outra vez á discussão, e admittindo-se novas 
emendas, perde- se todo o tempo e trabalho empre
gadp nes ta inutil operação. Acho portanto que se 
deve propôr a materia á votação na maneira até 
agora seguida, consultando-se primeiram<mte o voto 
da cama ra a r espeito da letra do artigo, e depois as 
emendas de uma a uma conforme a natureza do seu 
conteúdo . 

Feito isto, irão então á com missão as emendas 
approvadas para serrm ordenadas em nova redac
cão, e sendo ass1m apresentado o novo art1go a esta 
éamarn, já não poderá haver d iscussito alguma sobre 
a materia mas tão sómente a respeito da redacção. 
Do contrario, Sr. preõidente, tarde terminará este 
debate, porque sobre o parecer qne a corumissão 
der ácerca das emendas na f<)rma , quo se pre tende, 
de necessidade se deve abrir nova discussão, e ha
verá lugar a ontras emendas, que lembrarem. Por
tanto acho muito razoavel o que diz o Sr. Cos ta 
Carvalho. 

O Srr. SouzA FRANÇA:- Eu creio ser indispen 
savel adiar-se esta mate ria. Como ha de o Sr. pre
sidente propôr 5. rotação es te artigo com todas as 
suas emendas·! Todos os senhores que tem fali a do 
convém na matt' ria do artigo em geral, só ha di
vergencia ácerca das pen.as, e sobre a fúrma da re
daccão . E como a vot.açao ha de recalur so bre o 
artigo e emHnrlas, julgo i mpratir.avel r>sta operação 
sem que a commissi'to ponha em ordem as emendas 
tendo em vista o objec lo de caua um a. Portanto re
queiro adiamento para este flm indieat!o. 

O Srr. TRIXEIRA DE GouvÊA: - 0 que resulta de 
tudo isso é qne o regimento nada vak, pois todos os 
dias observamos invocações contra as suas determi· 
naP-õr.s. O Sr. presidente deve propor primeiramente 
o ârtigo ta l qual está. Se não passar, offerecem-se 
á votaciw as emrndas, e se estas não passarem, 
então jillga-se r ejeitada a materia, tanto do artigo 
como das emend as . Isto é u quo se dtwe praticar. 

Se es te n"gocio volta á c.ommissão, teremos de
pois nova di scussão, e perd ido todo o t e111po, e tra
balho, que havmmos venwln. Sr. presidente, V. Ex. 
já propoz, e a cam,ara já deliberou sobre o termo 
da discussão , po1s J1l se venceu que esta matena es
tava sufficientemente disc tt tit!a, e por consequencia 
n ão pódo por a_go ra ser mais de~a tid a: o, que resta 
pois, para se nao mfnngn· o rcgm1onto1 e propôr o 
artigo e as emendas á vo tação. 

O Srr. SouzA FRANÇA: -0 artigo não está em 
circumstancias de receber votação, e por isso pedi 

o adiamento, para que combinando-se as emendas, 
se possa fazer uma votação em regra. Acho que 
este arbítrio, que lembro, não é contra regime nto; 
porém a camar\l decidirã. 

O Srr. TEI XEIRA DE GouYÊA : - O que diz o n obre 
deputado é menos exacto; depois de cerrada a dis
cussão não ~e admitte adiamento sobre a votacão; 
o contrario é transtornar a ordem recebida. • 

O SR. P.AuL,~ E Souu: -0 regimento não p.ro 
hibe expressamente o adiamento nesta hypothese. 
Ora sã.o muitas as emendas, que se offerecerão ao 
artigo, e a camara ainda nada decit!io sobre a sua 
materia. Parec.e portanto que havendo quem re
queira adiamento, deYer-se-ha propõr este incidente 
á approvação da camara. O que se requer para isso é 
que esta petição seja convenientemente apoiada; 
eu a apoiarei. Pertence pois a V. Ex. consultar o 
voto da camara sobre esta prejudicial. 

O Srr. CLEMENTE PEnEIRA: -Com effeito discutir 
hoje, e votar daqui a uns poucos de dias,· é co usa 
qne nenhum lugar póde ter. Eu sou muito res
tricto em materia de lei, e o regimento falia bem 
claro a este respeito. (Le·u a.lguns a.rtigos do ?·e-
gimento.) ' 

O Sn. MAa: -Sr. presidente, es ta indicacão não 
pode nem deve ser rejeitada. O projecto 'Í>rinci
piou a ser discutido quando prevalecia o regimen to 
antigo; do contrario teria levado outra marcha. 
Segundo o actual regimento já devião ter sido antes 
propostas estas emendas; porém nós vimos que 
todas apparecerão hoje. Portanto de facto acha-se 
alterad a a ordem, e para haver regularidade na 
votação creio que se deve admittir a proposta, 
enviando-se tndo á commissão para redigir de novo 
o artigo na fórma do§ 164 do regimento. 

O Srr. CosTA AGuLut:-Parece-me que o adia
mento é alguma causa extempora neo, porque na 
fórma do regimento só se póde propôr adiamento 
da discussão, e não da votação: es ta r es;ra é deci
siva e nãn póde entrar em duvida. Além disto 
sobre as emendas não póde deixar de se fazer já 
a votação, porque escolhendo a commissão entre 
ellas as que parecerem preferíveis, talvez es ta se
lecção não agrade á camara, como bem ponde
rarão os i !lustres depu tados, quo me· tem precedido 
a fallar. Portanto é impraticavel o ad iamento para 
o fim lembrado, tanto pelos inconvenientes, que 
se seguem, como por ser contrario ao regiment.o. 
(Len alguns paragraphos do regimento.) Em ul
tirria conclusão não póde deixar de proceder- se 
já á votação sobre o artigo e em.endas; propondo-se 
primeiram en te as suppressivas, e depois as outras 
conforme a sua materia. O contrario é co ufu são 
de ordem, e nos fará perder muito tempo. 

O Srr. SouzA FRA NÇA: - Visto que temos regi 
mr-nto, não devemos admittir du,<i das sobre esta 
votação . Eis-aqui o· que diz o regimento. (Leu 
o art. 164 do 1·egimento.) Por consequencia este 
trabalho e expedien te, que se propõe, é indis
pensavel, pois neste ar tigo se manda que se re
dijão as emendas pela commissão, para serem de
pois pr opostas á approvacão da camara . Nem de 
outra maneira se poderá receber votação em fórma. 

O Sn. TEIXEIRA· DE GouvÊA :-Eu ainda persisto 
na minha opinião Sr. presidente o artigo , que leu 
o illustre membro, trata das emendas offerccidas 
na primeira discussão dos projeclos, . e não; das. que 
se propõe na segunda : portanto não tem lugar no 
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nosso caso, pois estamos da segunda para a terceira 
diseussão. A v. ,Ex. cumpre faze~ obServar o regi
mento litteralmente. · ·' · · · 

O Sa. ~RESmENfE: -Parece que a votação de- · 
verã ser fa~ ~epolS qu.e e Sr. secretario tiver-posto 
em ?rdem as e!Dendas péla materia, que cada uma 
contiver. Desqo saber se a eamara concorda nisto. 

O Sa. CI.ÉliENTE PEaEnt.'-;- Eu me opponbo ao 
adiamento por ser contrario ao regimento, mas se 
o Sr. secretario peaé tempo para ordenar as emendas 
em termos de facilitar a votação, eu ·acho muito 
justa esta petição. _ · . 

J>ropoz então o.Sr. presidente â a~rovacão da ca
maraeomo prejudicial a emenda do Sr. câlvacanti, 
n'!- p~ em que c~mtinha um.a nova indicação, e 
fo1 reJeitada: tendo Já antes deixado de ser apoiada 
convenientemente a. ·parte, que podia ser conside
rada como verdadeira emenda. E passando o mesmo 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

111m. e Exm. Sr.-A camara dos deputados ne
cessita que ~_~ela repartição de V. Ex. se procure 
saber s~ os l1vros,. que o IDm. senado da camara 
d_es~ _ ctdad~ des~mou pa~ o juramento da côns
blmçao do 1mpeno, se achao ainda em aberto ou · 
se ~á estão encerrados, e desde quando. O que par.' 
tec1po a V. Ex. para que suba ao conhecimento de 
S. M. I.- Deus guarde a V. Ex. Paço-da camara 
dos. deputados, em 3 de Junho de 1826.-J/anoel 
Jose de ~ou-z.a Fran-ça.-Sr. José Feliciano Fer
nandes Pmhe~ro. 

Sessão em õ de Junho de ~828 

senhor aos outros ac:tos da votação, soou a hora PRESJDEN~L\ ·no SR. PEREIRA. DA NOBREGA 
da ~nc!usão. dos trabafuos. da sessão, o que deu R '--
motlvo a duVJda, que se. soscttou «se era mister de- eun}dos os Srs. 'deputados ás lO horas, proce-
elarar-se prorogada a sessão para a validade do deu-se a chamada e se acltarão presentes 59 faltando 
acto. » Porém ~ndo d~eidido a camara não ser ne- com causa os Srs. Feijó, Lcdo, Pizarro c 'J>into do 
eessario esta formali!f,adP- attenta a qualidade _do Lago, e sem a haverem participado os Srs. Moura 

•~ ' e Lobo. ac~, que .por sua natureza não admitlia interrupção Ab 
teve lugar a :vota~o pela maneira seguinte. erta a sessão, o Sr. Araujo Vianna leu a 
. Primeiram_ ente foi proposto o art. 1 o do projecto a~ta da antec~dente, que foi approvada. E irnme-

tal qual se achava redigido: não passou~ d1atamenle d1sse 
Seguio-se a emenda do Sr. Teix~ira de Gouvêa., O Sa. PRESIDENTE: -Como o dia da installação 

que por suppressiva tinha_a prioridade: foi appro- da assembléa foi 6 do mez passado, parece que hoje 
vad!'· · E. c~'!lo fossem . mll1~S as outras, que res- se deve proceder a nova eleição. 
tavao, diVJdmdo ·o Sr. prestdente a materia, poz a ~ Sa •. MARCOS ~NTONJO.: -A eleição da mesa 
Yotos as seguintes proposições extrahidas das fot no dia 8 e por Jsso cre1o que a nova eleicão deve 
mesmas emendas. . ter lugar dia 7. • 

1.• Os senadores e·deputados- devem incorrer em O SR. PRESIDENTE: - Ha aqui alguns Srs. depu-
uma pena qualquer, se espontaneamente não com- tados, que tem duvida se deve ser no dilt 6. 
parecerem a tomar !lSSento, tendo recebido diploma O ~~- V ASCONCELf:OS : :- O regimento manda que 
para esse effeito? a_ eletçao da mesa SeJa fetta um mez depois da ante-

Venceu-se que sini. nor;. portan,to, nada temos que fazer senão seguir· 
2.• E essa pena será a da privação do exercício o regtmento. 

de todos os empregos, honras e mercês possuídas, e o Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Parece-me que deve 
da ~nhabilitação para novos, como diz o art. }o do · esta. eleição ter lugar no mesmo dia em que foi a 
proJecto 'l · t f 30 Resolveu-se pela' atlirma.tiva.. ou ra; se o mez ôr de ou 28, não embaraça: 

a ... E durará a pena dez annos 1 porque vem sempre a mesa a durar um mez, con-
Resolveu-se que não. : forme o regimento. 
4.• E du.rará oito f Venceu-se que não, O Sa. PRESIDENTE : - Está mui bem; os senhores 
5. • E durará seis t Venceu-se q 11e não. que forem de parecer. • • . 
6.• ,E durará sómente qtiatro annos 'l Venceu-se O SR. LtNO CouTINHO (interrotnpenclo): - Eu 

que stm. . . não sei se a constituição diz que o presidente, que 
7.• E ~lei é para toda a legistatura '! · estava servindo no ultimo mez, vai abrir a sessão 
Resolveu-se que sim. · do anno seguinte: se assim ê, acho que se devia 
Ainda se suscitou duvida sobre a io.telligeneia do contar desde o dia da installação; aliás o presi-

adverbio expontafieamente empregado na primeira dente do mez ultimo não vem a ter o mez com
proposição, e P?r vo~ da cama-ra f o~ declarado que pleto; por isso era de parecer que se contasse desde o 
aquella expressao valia 0 mesmo que sem causa l~ primeiro dia da installaÇão até ao ultimo e não desde 
gitima. . . . que o presidente torna a cadeira, pois, quando se fecha 

Ultimada esta votação, 0 Sr. presidente deu para a. sessão, .aea.bando o presidente o seu tempo, temos 
ordem do dia 5 d? C?rreO:te: _1•,. a leitura .d~ pa- novó presidente _v.ara outra sessão: isto é, o que 
~res_ 4as ~mm15~s e de mdJcações, cuJa ma- determina a constituição. 
ter1a tendo suto destgnada para segnnda parte · dos O Sl\.. V ASCOSCELLOS: ...;_ A· constituição não de
trabalhos desta: sessão, por falta de tempo havia' termina · nada a este respeito ; o regimento é que 
sido ommittido; . 2'". a · continuação da ·segunda declara que o presidente deve. vir um mez completo; 
dis~são _do proj~ de lei sobre os representantes e por isso deve-se completar o mez: nisto não póde 
~m1ssos DI!- obnga~o de comparecer nas reSP,ec-:- hãverduvida alguma. .. .·. · 
tl.vas .eamaras. · . - · · · · . · · · • . Convidou o Sr. pr~s!dente aos senhores q~;~e fo~ 

LevantOu:..se a sessio is 3 horas da tarde.-•~ de parecer que a ele1çao se etrectuasse no dia 7, para 
'"?el José de Sou:a França., seeretario.--Frari.- darem· o seu voto . . Venceu-se por essa maneira. 
ctSco Gomes de Campos, a redigia. E logo o Sr. Souza França leu os seguintes: 

9 
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« OFFJCIO a ·dizer. Se acaso o governador das armas fez 
. . este . recrutament.o, _ te~ os i~~cç~o; - e portan~o 

« Illrn. e Exm .. Sr. - Remet~o ~V. Ex. o_ offic1o deve ir á comm1ssao propr1a, que .é a de coosti-
incluso, d;o pres1<1ente da provmc1a de Sergtpe, d~- t11ição. . .. . . . . . . . . . 
15 de Abrtl deste anno, com out~ do deputado Jo~ 0 S · . V . . _ ·Eu &eDho . .só . dizer 
Matheus da Graça Leite Satnpa10, em que se diz !l· ASCOlfCELJ.OS • . , . ~ 7 

imnossibilitado de vir tomar assento na assembléa que nao tratamos agora de quem.fez. ou nao fez o 
.o; 1 · afi d t d te á recrutamento; tratatnos · só. de exaJDinar se ba ou 

legts att~·a; m e ser .u o _presen mesma - . delicto na . m~ndade acontecida na remessa 
assemblea. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 30 de nao . · . · . d . . 
Junho de 1826.-losé Feliciano Ferna11des Pinheiro. dos recrutas: ~to é uma espec1~ _e queJXa, que 
-Sr. ~fanoel José de Souza Franca.» J'oi remettido tJe-ve ser en~u!_lada ~la CO!DJDlSS~O competente, 
á commissão de poderes com os papeis inclusos. que é a commtssao ele 10fracçoes e nao a de guerra. 

« OFl'lClO 

cdllm eExm. Sr.-De ordem de S. M. oJ.mperador 
passo â.~ mãos de V, Ex . . as cópias inclusas do 
aviso de 26 de Janeiro de 1819 e da portaria de 17 de 
Agosto de 1825 com a da representação, que a mo
tivou, feita pelo conselheiro juiz interino da alfan
dega, tu~o re!ativo aos direitos, qu~ actualmente 
P.agão os hvros 1m portados. Nestas cópias que V. Ex. 
levará ao conheciru€'nto da camara dos deputados, 
se achào os esclarecimentos, de qu~ ella '()recisa,_e 
forão pedidos por V. Ex. no seu offic10 de 30 de l\lato 
passado. Deus guarde a V. Ex. Paço 1° de Junho de 
1826.-fisconde de Baependy.-Sr. Manoel Iosé de 
Souza Franca.» - Foi mandado á conunissã"o de 
fazenda. • 

« O:FFIClO 

O SR. CAsTRO VIANNA : - A mim me consta 
que não foi só o governador ~as armas que fez_ o 
recrutamento; mas o fez comb10ado com o presl
~~ . . 

.. O SR. OvoRtco : - Seja co.Qlo fôr, a lei foi que-
brada. A commissào de constituição foi creada 
para conhece-r-das infraccões e só se lhe deu o nome 
de commissão de constituição, porque assim abrangia 
mais. A essa com:tnissão pots, é que deve ir este 
negocio. 

O Sa. .ALBCQUE.RQUit: - Disse um illustre depu
tado que lhe constava que o recrutamento havia 
sjdo feito pelo gOl'ernador de intelligencia com o 
presidente; mas nem por isso julgo hner men~s 
infracção, porquanto a fei não admitle essas intelli
gencias, e só manda que seja o/residente quem 
faça· o. tecrutamento: portanto, s o {'residente o 
devia fazer e não o governador de·intelhgencia .com 
elle, porque a lei o não- admitte: houve infracção .. e 
parece que é· a coDUnissão de eonstitmção que de.ve 
conhecer desta infraccão. · · 

Propondo, emfun ·o Sr. J.lresidente a qual da
duas conunissões devia o o11ic1o ser remettido, deci~ 
di o-se pela · de constituição. 

Segui o-se a ordem do dia e o Sr; Teixeir-d de Gouvêa 
leu l'ela. commissã() de podere2, como seu relator, o 
segumte: · 

11t: PARECER 

« IUm. e Exm. Sr.-Levei á presença de S. M. o 
Imperador o officio, que V. Ex. me dirigiu com data 
de 20 de .Maio ultimo, tratando da remessa dos 
recrutas do Ceal'á e posso assegurar a V. Ex. para 
que o faça constar ã camara dos deputados, que 
muito magoarão ao paternal coração d() mesmo au
gusto senhor os males acontecidos em tal reJl1essa, 
os quaes não poderáõ ser evitados pelas precauções 
e recursos de todo o genero, que ministra o ~ovemo 
de S. M. 1., que tem dado t<ldas as nec~ssanas pro
Tidencias para conhecer se em taes males teve parte 
o desleixo de alguma autCiridade ou empreglldo. 
Deus guarde a V. Ex. Paço, 3 de 11Ulho 1826-- A · d d - d · · t 
Barão de Lages.-Sr. Manoel1osé de Souza França;• « commissão e po. eres examinao o o dlp,oma 
-cuja leitura concluída, disse do Sr. ~,)edro de Araujo Lima,,,deputado eleito ~la 

província de Pernambuco, o aChou confotme á acta 
O Sl\. Souu FP.ANCA: -Eu creio que deve ir á geral, e esta confonne á lei; e ~r isso é de parecer, 

commissão de guerrá, para dar o setl parecer e a que o Sr. deputado póde tomár assentó; e como é 
camata deliberar então se fica inteirada ou se é pre- constante que o Sr. deputado está. ·actualmente na 
ciso <lar-se alguma outra providencia. Italia, onde é natural·não tenha ain'da recebido o 

O Sl\. LINO CouTINHO : - Eu não sei o que tem aviso da camara e até talv~ não o receba, é p0r 
a commíssão de guerra, com estes homens: porque, isso de parecer que se omcu~· ao governo, a1lm de 
quem é que fez o recru~amento '! Foi o presidente. que pelo ministerio dos negocios ·. estrangeiros se 
(Jualéaautoridadequeficaresponsavel?Opresidente. expeção as convenientes ordens, afim de que· o 
Por consequencia me parece que antes deve ir f dito Sr. deputado possa saber desta nomeação; e' 
com missão de constituição para vêr se infringio alei, venha tómar assento •. Camara dos deputados, 5 de 
se não forão Mm tratados os recrutas, etc; Portanto Iuriho . de 1826·- A.ssignados os Srs. da com-
julgo que deve ir á commissão de constituição· missão. »-Foi approvado. 

O Sn. ·souu FRANÇA : ~ Se eu disse que devia Em seguida havendo· a palavra ~isse 
ir · á commissão de guerra, é. porque o o meio é do - o Sl\. CLE~tn:E PEBEIIU: _ A commissão de 
ministro _da g_uerra ~ áce~ca de recrutas, . que a ella commercio desejando propôr algumas medidas a 
~rtence; !IOr ts~o,_amda JUlgo que melhor será que favor do·me5mo commercio e vendo-se embaraçada 
va .a ess~ commlSsa~ para dar o seu parecer e a ca- na escolha dos· meios porque 'desgraçadamente não 
mara deliberará então_ · ba commereio atSUU:: nacional interno e o exterior 

. O . SR. TEtx:tnu DE GourtA. =.-E~ a<l'!i ouvi ~e àl;ha todo entre~e a~s es~nngeiro~; nio se 
d1Zer . que este recrutam~nto tinha stdo feito pelo aebando com fo~s sutDcientes para desempeilhar 
governador das arm~s .e nao ~el~ presidente: por· be.m _as suas obrigações;- propõe alguns negociantes 
tanl~ · approvo que va a comm1ssao de guerra. · de ' fóra. .· para ajudârem nos seus . trabalhos, sendo o 

O SR. LINO Counxao:- Tanto melhor.: torno séguinte o seu . 
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• A . co10miSsão'. de coinmercio~. agrlewtura, ina 
dustria e •rtest julga neeessario que se nómêe um:.. 
commissão de ClnCO negociantes, que a ajude com suas 
luzes nos importantes trabalhos queselhe otrerecem; 
neste diftlcultoso ramo das suas attribuições: e 
propõe para membros . da referida commLc;são, na 
fórma que lhe é permittido · pelo art. 39 do regi
mento 11s seguintes negociantes desta praça: Fran
cisco Iosé da Rocha. Francisco José Fernandes 
Barbo:ta, Joaquim Antonio Ferreira, Fructuoso 
Luiz da Motta e Domingos Carvalho de Sá. Paço 
da camara dos deputados, 2 de Junho de 1826.-
A.ssigita<J,O.s os Srs. da commissão. » · . . 

{E 'ontinuando.) Eu fiz . espalhar al~inas listas 
pela raaior parte dos negociantes e me mformei que 
estes · erão os mais aptos para nos ajudarem.-Foi 
approvado o parecer. · 

O SR. LlNo Counrmo leu pela commissão de saude 
publica o seguinte: · -

E acabada a leitura, disse 
O -Sa. LJNO CoUTisuo:- A commissão Iimi

~u-se a _tratar do obje~to do passamen~o das 
cartas, ~ nao reformou os estatutos, como exigia o 
projecto apresentado na assembléa . constituinte. 
Guardemos isto para quando se fizerem .perfeitos 
es~tutos _para estas escolas, que devem de ser 
mmto mau; augmentados; porCJUe os que tem são 
nullos ; e a emendar cousas mas melhor é !az.ê-las 
de novo. 

. O SR. SouzA FJL\NÇA : - Este projecto foi man
dad? fazer pela camara, em consequencia da indi
caçao do Sr. Costa Aguiar, esta indicacão foi 
vencida, e fez-se o projecto'; portanto está na razão 
do art. 131 do regimento c deve ir á impressão. 
(Apoiado. Apoiado.) 

Foi f!landado á impressão na fórma do regimento. 
O ~r S1lva Telles, por parte da commissão de legis
laçao leu este outro 

« PARECER « PARECER 

« A commissão de saude publica á vista da indi- . « A com~issão de legi~lação, examinando o pro
cação do Sr. Costa Aguiar ácerca das cartas das Jcc.to de le1 sobre a abohcão das festas, que ora se 
escolas eirurgicas, que tem sido impugnadas pela ~chão. a car~o das camarás· das cidades, e villas do 
auctoridade do cirurjpio-mór do imperio, aconte- ImJieno, o Julga attendivel por ter em vista dimi
cendo por isto que muitos destes alumnos, depois nmr as despezas das mesmas camaras, para serem 
de haverem feito os seus respectivos currículos se suas rendas applicadas aos objectos de sua adminis
achem ainda sem aquellas referidas cartas, que aliás tração e de publica utilidade, devendo-se porém 
lhes são devidas por lei, tomo11 a resolução de apre- acc~~ntar á exeepção feita no segundo artigo a 
sentar a êsta. camara o seguinte projecto, para festtndade de Corpo de Deus em primeiro lugar, 
acabar de uma vez com tão injusta contenda. Ca- conforme a emenda do Sr. deputado ~farcos An
mara dos deputados, 3 de Junho de 1826.-Assig..: tonio de Souza. e outrosim, no terceiro artigo 
nados os Srs. da commissão. • · que serão excluídas aquellas despezas de mera osten-

tação, como illuminações e fogos do ar, que não 
« PROIECTO 'DE LEI forem necessarios para os signaes do estylo, con-

« A assembléa geral legislativa decret.a: forme a indicação do Sr. deputado Custodio Dias. 
« t.o Todo 0 estudante que, nas escolas ·de ci- « Parece mhls á commif;são que a outra parte do 

rurgia do Rio de Janeiro e Bahia tiver concluído o mesmo art. ao sobre a obrigação de concorrerem os 
curso de cinco annos ou seis, . haverá as cartas de- parochos e clerigos gratuitamente para as ditas 
signadas nos arts. 14 e'15 dos estatutos das refe- festas, no. que fôr respectivo ao seu mmisterio, deve 
ridas· escolas. . . . . . . . · . . formar artigo ditrerente, que será o quarto na ordem 

« 2.o As cartas serão p~sadas pelo director da numerica, declarando-se nelle ser.em obrigados só
escolaJ ou pelo lente. que suas vezes fizer, subscript~s mente os parochos e aquelles clerigos da cidade ou 
pelos tentes de pratica medica e cirurgiea, e secre- villa, que perceberem algum ordenado, ou qualquer 
t · d 1 11 d te d fita 11 vencimento pago pela fazenda nacional. O quarto ar
ano a esco a~ com se o pen . en . e amare a. tigo do. r.eren.d. o proiecto fica constituindo o rointo 

Cada uma das ditas escolas poderá.' escolher o sello, • 
que bem lhe _parecer. . .. •. . . do mesmo na fórma em que se acha concebi o. 

« 3. o A carta de sim,ples cirurgião será em por- « Não parece porém á com missão dever-se adoptar 
tuguez, porém a . de ci1"1trgião formado em latim, e a ma teria do art. 5o do projecto, por julgar incon
impressa em pergaminho. A letra desta ultima carta sequente que o . presidente e officiaes da eamara 
será, no quanto poder. ser semelhante á aquella dos continuem a perceber propinas de festas abolidas e 
diplomas de. baeliarel.na Universidade de Coimbra, mesmo das que são conservadas, ainda que a titulo 
e o se11 importe de impressão de pergaminho . pago de compensação e pagas a quar~ts, o que só poderia 
pelo,.pretenden_te~ ~ .. . ·. .. . . . entrar .em consideração em outra lei, que houvesse 

« 4. o Mandar-se-hão passar. cartas a aq•telles in-· de ·regular os ordenados destes e de outros . empre
di viduos, . que havendo feito o se11 currículo. nas es- gados .. 
colas de cU"urgia ~tiverem a_inda . sem .. ellas . por • Igualmente . não julga a commissão admissivel a · 
em~araço d~ ordenanças do cuurgtio-mór do un- emenda ofterecida ao projecto pelo Sr. deputado 
peno. · : , _ monsenhor Pizarro; para serem conservadas tambem 

« 5. • A nenhum outro exame de qualq:uer na- as festas dos padroeiros do imperio e das cidades ; . 
tu reza ~e seja., relativo i arte de eirurgta. flcão porque com essas deverião ser juntamente admittidas 
sujei\!)s,. ós. que houYerem. e<onseguido :as suas res- as festas votivas de cada cidade ou viDa, e viria. 
pec~ivas c.u:ta.s' d~ eseo~s em, que estudarão. · assm. a não resultar ás camaras a ultilidade, a que 

«Ji.~ . Fiei() revogadas todas as leis, . ordenanças, se propõe;~o autor do projecto· e não conseguir a 
~ regulameo&9s do physi~ór;,e cirurgião-mór. do lei o. seu flm. Portanto a commissão tendo ouvido o 
~perio na parte que se·Qppozer á execução desta autor . do . projecto, é de parecer que elle se imprima. 
let. . - redilido na fórma seguinte · · · . 
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<< PROIECTO DE LEI 
; 

« A assembléa gcra:llegislativa decreta: _ 
« Art. 1. o Ficão abolidas todas as festas, ~e até 

agora se açhavão a cargo das camaras e villas do 
imperio. 

<c Art. 2. o Exceptuão-se unicamente a festa de 
Corpo de Deus e a de acção de graç~ pela. accla
mação uo primeiro imperador do Brazd no dia 12 de 
Outubro de cada um anno. 

cc Art. 3. o Para estas festas concorreráõ as camaras 
sómente com as despezas necesarias para o preparo 
e ornato das igrejas e para o mais que se prectsar, 
excluídas aquellas despezas, que forem de mera 
ostentacão com a illuminacões e fogos do ar, á ex
cepcão dos necessarios pará os signaes do estylo. 

«.Art. 4.0 São obrigados a concorrer gra~uita
mente para as ditas festas, no que fôr respec~vo ao 
seu ministerio, os parochos e aquelles clertgos da 
cidade ou viUa que perceberem algum ordenado ou 
qualquer outrd vencimento pago pela fazenda pu-
blica nacional. . 

<( A.rt. 5.6 Ficão abolidas todas as propmas, que 
a pretexto de festas, percebem os presidentes, verea
dores e mais omciaes das camaras. 

<< Art. (l_o Ficão abrogadas todas as leis, provi
des e ordens em contrario. Paco da carnara dos 
sõeputados 3 de Junho de 1826._.:Antonio Augusto 
da Silva • ....!..Antonio da Silva Telles.-José da Cru:: 
Ferreira.» 

Propondo o Sr. pres~dent~ se era materia de deli
beracão, entre a vota<;ao, d1sse 

O ·sn. Dus: -Eu como não ouvi bem, requeiro 
que se tome a lêr. 

O Sa. CLEliE~TE PEREIR.\ : - Jã não tem lugar, 
porque está vencido. 

O Sa. DIAS : - Como é possível deliberar sem 
saber sobre o que! Porquanto eu não ouvi. 

O SR. CLEME~TE PEREIRA : - Eu creio que a 
leitura não. tem já lugar, porque a materia está 
vencida. 

O Sa. SouzA FRANÇA : - O nobre deputado tem 
dir~ito de· mandar lêr ; e eu tenho direito de o lêr. 
(Leu-o.) · 

Propondo segunda vez o Sr. presidente, ven
ceu-se que era materia de deliberação 

O Sa. ANTONIO AuGusTo, pela mesma commissão 
de legislação, leu tambe~ este 

<<PARECER 

« A commissão de legislação e de justiça civil e 
criminal, examinando o projecto de lei do illustre 
deputado o Sr. l\laia, sobre as o~rigações do~ ir
mãos confrades das ordens terceiras, confrar1as e 
irmandades, quanto ào pagamento dos seus annuaes, 
joias e outros onus annexos á qualidade de irmãos 
e confrades, e das acções, que competem ás 'sobre
ditas e a quaesquer outras corporaçõeS religiosas 
para a cobrança dessas dividas, é de parecer, .que 
não havendo lei alguma geral, que obngue os cida
dãos a contrahir semelhantes dividas, mas provindo 
ellas da. liberdade, que cada um tem de contratar 
licitamente e de se obrigar pelos seus contraetos,' 
não se deve coarctar essa liberdade que tem os 
irmãos e confrades de se obrigarem pelos termos 
de entrada ás condições· eJq~N'.ssas, nos compromissos 
approvados pela autoridade competente, entre os 

quaes é o pagamento das joias, annuaes e outros, e 
de ser demandado executivamente na falta de com
primento. Não podendo portanto ter lugar o projeclo 
do modo que estã concebido; mas sendo o ob
jecto digno de consideração para se evitarem os 
vexames dos . ei:eéutivos, não só cóntra os mesmos 
contratantes das obrigações, mas até contra os seus 
herdeiros, e por tempo indefinido, ·a commissão, 
com o consentimento do autor do projecto, o apre
senta concebido pela presente fórma. 

« PROJECTO DE LEI 

« :Art. 1.0 Nenhuma ordem ter.ceira, archi-C'JD
fraria, confraria, imiandade ou outra qualquer cor
poração religiosa, por mais pia e privilegiadr. ·que 
seja terá de ora eq:t diante accão de executivrJ;para 
demandar seus irmãos ou conlrades por dividas que 
contrahirem pela falta' de pagamento de annuaes, 
joias ou outro algum onus annexo á qualidade de 
Irmão ou confrade. · 

« Art. 2.0 As dividas dessa natureza, que até o 
presente tiverem sjdo contrahidas e para o diante 
se contrahirem, só poderáõ ser demandadas dos 
proprios irmãos e confrades que as .contrabirão, 
pelo termo de suas entradas, durando. a ·sua :vida, 
e por sua morte só haverá acçã.ocontraseusherdeiros 
dentro do prefixo prazo de dons annos, fmdos os 
quaes se haveráõ taes dividas por extinctas para 
mais se não pedirem. . 

« Art. 3. o Em qualquer dos sobreditos casos a de
manda será intentada pelos meios ordinarios e com
petentes . na fórma . da . lei, sem poderem mais usar 
dos executivos aquellas . corporações, a que até 
agora tiverem sido concedidos por priv:ilegios, seja 
qual fôr a sua natureza. 

« Art. 4. 0 Serão nullas e de nenhum effeito 
todas e quaesquer clausulas por mais expressas e 
terminantes que sejão, com • que se lavrarem os 
termos de entrada dos irmãos e confrades, em fraude 
desta lei, a que não é licito renunciar. 
-.:: (( Art. 5. o Ficão revogadà.s todas as leis, alvarás, 
decretos e resoluções em contriui.o. Paço da camara 
dos deputados, 3 de Junho de 1826.-Antonio da 
Silva Telles.-Antonio Augusto da Silva:-José da 
Cruz .Ferreira,. •....;..Foi igualmente julgado· materia 
de deliberação. · 
· A este temPQ pedindo a palavra, diss~ 

O Sa. CRuz :-Espero que a camara não estranhe 
o··:eu . fallar com algum enthusiasmo; não está isto 
em meu poder, é .de minha organisação. Eu admitto 
demais que a commissão algumas festas, quando 
tem uma origem .que se aeve · memorar: uma 
origem celebre, que póde influir no patriotisnío e 
nas grandes . acções, taes são a evacuacão do ini
migo, como a dos hollandezes de Pemanibuco &dos 
Francezes desta · cidade, etc. Estas festas têm uma 
intluenc.ia, que nós não devemos . tolher;-: os r<r 
manos e os gregos tambem as faziio. ·Admitto 
tambem as festas em memoria: da descoberta do 
Brazil, as da fundação de uma cidade, as · de uma 
victoria, as da proteccão de Uni Santo, tómada ·ou . 
na descoberta, ou na fundação ou airtda por motivos 
de calamidades. publicas, • · e · julgo. que estas festas 
devem .ficar a ~go das'.camaras em geral, se · tal é 
o seu objecto, ·ou Sá nas pro~ncias e cidades a quem 
ellas são respectivas. • ~ E' · claro, · portanto, qUe eu 
assignei o parecer· vencido. (O iUtiltre·oro:dór~fe% 
mais a,lgmnas re{le:J:Qes que os tachygraphos ooQ 
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colherão, e concluio, dizendo) Portanto quero offe
recE\r uma emenda, 

Leu-a nos se&uii)Les termos 

rias são letras morta~, quando as não accompanha 
de perto a sua execuçao. Nestas ctrcumstancias, não 
se _podendo o meu voto conformar com o parecer, 
qutzera que ao menos se fizesse conhecer ao go-

• ;EMENDA verno quanta commocão causou nesta camara a re-
(( Voto pela festa da independencia do Brazil no cordaçào de tae_s factôs, e as infracções que nova-

d S 
. . mente se aponr.ao no requerimento. 

ia 7 de etemhro, festa geraL Devemos cuidar em que os povos, que aqui nos 
« Voto "pelas festas particulares das províncias, - - h-

ou cidades em razão de uma victoria da evacuacão pozerao, nao nos suppon ao estatuas desanimadas, 

d 
• quando se narrão desgraças que são c a pazes rte 

e um inimigo do . territorio, ou da prótecçii.o de com mover as pedras. Procuremos fazer 0 nosso 
um Santo, tomada no dia da descoberta, da fundação dever, cortando pelos abusos, iremos assim de a c-
ou por moti,·o de calamidade publica.» cordo com o governo, que deve lambem velar no 

E havendo ter!ÍlÍnado, sendo apoiada, disse bem publico ; e do contrario sejamos inflexíveis 
O SR .. ·SouzA FRANÇA: - O illtistre deputado ponhamos um abismo diante do mal. E' necessari~ 

tem direito. de mandar a sua emenda á mesà para <lue se faça conhecer aos agentes do poder (lxecu
ir á impre.nsa com o" projecto, e discutir-se igual- t1vo, que devem _esw attentos. ás su~s obrigações, 
mente. · e que nunca terao escusa as mfraccoes da lei. Ha 

. Contin11ando os P!ireceres, leu ainda 0 Sr. Anto- tempo já immenso ~ue se praticou esta mortandade 
m~ Augusto, pela commissão de legislação o se- e ainda os réos não orão punidos. Portanto voto que 
gumte . se lembre ao governo. 

" PXRECER O SR. CosTA AGUIAR: -Sr. presidente 0 parecer 
da ~om~i~são, quanto a mim, deve pass~r tal qual 

.<< "!-- .comi:ni~o de Jegisla~ão, e de justiça civil e esta red1g1do. A comm1ssão fundou-se não só nas 
cnmmal, exammou o.requenmento de José Mathias razões de rigorosa justiça, mas ate nas da consi
de Vilhena, em que pede a esta cama'l-a haja de ~eração ql!-e nos deve_ merecer um negocio dr, tanta 
co~djuvar ~. goverfio

1 
e dar.providencias para que Importanc1a, como sao os factos que se accusão 

seJao effecttv,am~nt~ casti~ados Geraldo José de factos que em verdade são dignos não só da exe~ 
Abreu ~ Jose Ribeiro Gmmaràes Conin, que elle cração de um brazileiro, mas de todo o homem que 
presume autores da horrorosa mortandade de .2.52 não fôr inimigo ria humanidade. ' 
indivíduos na província do Pará no porão do navio Entretanto, Sr. presidente, nas circumstancias, 
Palhaç~ em 20 dé Outubro de ltl23, e igualmente 0 em qu~ se acha este lamentavel !lego<:io, a camara 
ex-prE)sldente .· ctaquella província José de Araujo nada pode dec1d1r pelas razões Já mui judic.iosa
Rozo, por não. ter dado cumprimento ás portarias mente ponderadas pela illustre commissão. Eu crr
do governo, pelas quaes se mandava devassar da- tamente, mais do que ninguem, deploro as horro
quelle caso, .e punir os criminosos, empregando rosas mort.es acontecidas na província do Pará 
todos os mews de absolutismo, e arbitrariedade a bordo do navio S. Jos•i Diligente , on mais vul~ 
atterrando os cidadãos para não deporem na de~ garmante Palhaço, e muito poderia accrescentar á 
vassa, e fazendO julgar esta no incompetente td- este respeito, se este fossr. o lugar : porém limi
bun"al da junta de justiça porvogaes da sua escolha; ~ando-me ao parecer da commissão, eu sou forcado 
tudo ,afim de s~fv~r os presumidos réos, seus ami- a approva-lo, porque este negocio r,stá affectó ao 
gos •. A commissao, comquanto horror considere poder jurliciario. 
aqu~l!e .barbaro. crime, e lastime a demora da justa O governo, independentemente da primeira de
pumçao dos dehquentes, não póde todavia consi- vassa, que sobre es te nogocio se mandou tirar no 
d~rar réos ?S que o suppliGante designa, emquanto Pará pela junta provisoria, que então ali se achava 
n_ao forem m_dicados pela.le~itima autoridade judi- org~nisada, depois da snbtracção daquella província 
c1al, por mew .de legal mdJCacão. ao Jugo portuguez, e da .sua união á causa do 

E. com? ·o supplicante reconhece as energicas imperio; o governo, digo, mandou proceder á se
pro"ldenclB.s dadas pelo governo para esse descobri- gunda devassa, e nella forão alguns indivíduos pro
mento! man~ando proceder a nova devassa pela nunctados: esta segunda devassa está actualmente 
portaria de 5 de Mar~o de 1824, insertas no JJiario na relação do Maranhão; ali pois ella deve secruir 
do Governo n. M, dtrigidas á junta provisoria do ?. seu cur~o: devem ser ali accu sados, não sÓ os 
governo do P.ará, e ao chanceller da relacão do Ma- la pronnnc1ados, mas todos aquelles, que a relacão 
ranhão, a commissào é de parecer que O suppiicante JUlgar que devem lambem ser. • 
haja de dirigir-se ao governo, para que este faca E' portanto mui extemporanea a interferencia 
cumprir as suas. ordens expedidas a este respeitÕ, des~ camara em tal negocio, ao menos emquanto 
afim de. -poder-se fazer effectiva a responsabilidade se nao mostrar que o governo tem deixado de fazer 
daquellas autoridades, quo .se mostra'rem culpadas o que devia, ou que aquella relacão não tem curo
na .demora, que pela certidão junta é evidente ter prido com o seu officio, o que n•;m o represen
haV!do, e na. falta de observancia das leis. Paco da !ante diz, e menos põe em duvida o facto de se 
~mara das deputados, 3 de Junho de 1826 . .....:. As- hav~r mandatlo .proceder á essa segunda devassa. 
s1gnados.{Js Sl's. da commissão .. » Nao sabemos amda o que a relação tem feito. 

Entrando em discussão disse. nem o estado em que se acha aquelle processo, 

O S 
e como éque esta camara ha dfl j.í intervir em 

R. DIAS: .....,.:c~nformando-~e em parte com o tal questão? 
parecer da commlssao, quando d1z que ~~o se deve E' preciso que não excedamos as nossas attri
Julgar réo Um homem; se n_ão está legttJmamente buições ; eu que sempre clamarei com todas as 
demonstrado o seu cri~e, nao posso comtudo con- minhas forças cont:-a os abusos; que estou prompto 
formar-me na sua totalidade_. . . até. para propôr nesta camara qualquer accusação 

Portarias tenho eu visto .Immensas; mas porta- 1 se 1sto fôr Iiecessario, sou forçado, para ser cohe~ 
10 
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rente com os meus princípios, com os priDcipios 
de justü.;a e ordem, a conter-me por ora em os 
sentimentos de indignação e horror emquanto es
pero pelo resultado do negocio, e pela decisão na 
competente rela~ão. Em virtude pois do que deixo 
expendido, voto pelo parecer da commissão. 

O SR. Du.s~-0s conheciment(ls, que a respeito 
deste negocio tem o illuslre deputado, não erão 
por mim sabidos ; mas esclarecimentos particulares 
nunca servem de documentos. Eu ficaria satisfeito~ 
se tivesse certeza de que se havião de castigar os 
máos, mas desgraçadamente receioi pelo tempo que 
tem jã decorrido, . sem haver pena a guma, que fique 
impune wu crime tão horrosroo. · ·-

0 SR. CosTA AGUIAR :-Eu devo responder ao li
lustre deputado que acaba de fallar. Sr. presidente, 
o que eu expendi não se póde chamar esclareci
mentos; nem é materia que haja de admittir dti!. 
vida ; são factos acontecidos á nossa vista ; ·porque 
tem-se imprimido e publicado até nos diarios por
tarias do governo expedidas á este respeito; por 
isso torno a dizer não é cousa de que possa haver 
duvida, pois que de maneira nenhuma a póde 
admittir. -voto portanto pelo parecer da commissão, 
para que seja approvado. 
· O SR. Onoaico: -Eu me opponho a que se deixe 
ao requerente o cuidado de proseguir neste negocio, 
tomemo-lo para nós. Não e uma cousa particular, 
é um crime que otrendeu a nação toda. Matão-se 
brasileiros ás nossas barbas, ·ncão impunes os ma
tadores; e havemos deixar passar tal impunidade, 
11em dizermos nada 'r Quasi ha tres annos que se com
meUeu um tão honivel delicto, os autores nenhum 
castigo tem recebido, chegando a ponto de estar 
um delles ao serviço da nação brazileira! Tão bar
bara matanca é obra de um partido inimigo do 
Brazil, e que anda entre nós encoberto. 

Julgada a ma teria discutida, e posta a votacão, 
foi approvado o parecer; e o Sr. Teixeira de GoÚvêa 
pela commissão de pederes, leu o seguinte 

« l'AllECEll 

nasse ao correio desse porte franco aos .Diarios da
quella assembléa para as províncias do lmperio, e 
militando a mesma razão a respeito dos Diarios 
desta camara tanto mais, quanto a fllzenda publica 
nada padece, porque :fica ·compensada a franqueza 
do porte com a mmor extracção do Diario a be
neficio da trpographia nacional, onde se imprimem 
por conta: mdico que se omcie ao mesmo governo 
de conformij)ade e com urgencia, para se repetir 
a providencia a respeito. » 

Apoiada e vencida a urgencia, que havia re-
querido seu illustre autor, disse · 

O SR. LtNo Com:ucHo:- Peço a palana para 
dizer que seria bom que houvesse quem estivesse 
encarregado da insl>ecção do Diario para estabe
lecer correspondenCJas · nas diversas províncias, afim 
de que todo o cidadão possa subscrever; porque 
virem das ~rovincias remota& fazer as assignaturas 
no Rio de Janeiro é muito diiDcil ; e· mandando-se 
exemplares para todas as partes, ficaria isso muito 
mais ao alcance de quem quizessP assignar. 

Perguntando então o Sr. presidente a que com
missão devia ser remettida a indicação, e havendo 
dito o Sr. Souza França que á de fazenda, e o 
Sr. 1\farcos Antonio, que tambem á da redacçio do 
Diario, e sendo apoiados ; foi remeltida a ambas 
as commissõe~ reunidas, com a do Sr. Nabuco sobre 
o mesmo objecto, de que se fez immediatamente se
gunda leitura : havendo-o assim requerido o seu 
illustre autor, que disse 

O Sll. Nuuco :-Como ha uma indicação minha 
na mesa que acaba de ter segunda leitura, pro
ponho que se mande juntamente com esta á com
missão visto tratar sobre o mesmo objecto. 

Em seguida pediu à palavra1 e sendo-lhe conce
dida, disse pela seguinte maneJra 

O Sa. S:~u:us:-Sr. presidente, pelo mesmo mo
tivo, porque na outrasessão requ~ri que se fizesse 
etrectiva a creação de nm batalhao de caçadores 
para o Rio-Negrot por este.m.esmo moti.vo req.ueiro 
hojet que se manaem abobr duas companhia. s de 
cavallaria de linha, que. se achão no ·Pará; esta 
força,. que foi levantada alli pelo go"(erno antigo, 

« A comrmssao de poderes, vio o omcio do não se de fJUe possa servir. Para a segurança e 
Sr. Manoel Rodrigues da Costa, deputado pela pro- rondas da Cidade! Estas sempre forão feitas por 
vincia de Minas-Geraes, em que diz que a sua longa patrulhas de infantaria, o , que ainda até o ,pre
idade e incomrnodos por falta de saude, o privão sente continúa . .. Para a tranquilidade . in tema! 
de vir tomar assento nesta eamara, o que fará logo Ba um corpo de milicianos, que em . [CII;iide~ ser
que obh_mha melhoras. A commissão é de parecer viços tem modrado a sua bastante sumetenCla; e 
que se d1ga ao Sr. deputado, _que a ca~ara confia para a externa é .ainda muito menos.necessãria a 
do seu zelo pelo be!l1 da naçao, e por Isso conta arma de cavallaria, pois sabe-se m~ito bem que o· 
com a sua c~operaç__ao, logo que o estado de sua Pará só preciSa para a sua deíeza .de muros de pão, . 
sau_de. o perm~tf:a. Nao podendo poréJ!l esta ~mara como de Athenas disse o Oraculo. · . . 

emitt.u o seu JWZO sobre Cactos, que nao esteJaO le-. .Po.rtan. to. é. s.em. . d. uvid. a i. nu. t.il· .a . éxist··.en. c. ia ·d. e se-~·· · galmente. provados, apezar do grande conc~tto, de melhante corpo q11e de nada serve senão . que fa-
que • é d1gno o ~r. deputad_!l, e que bastaria para zen do a guard~ de· ·honra dos c'apitães-genera. 
dar a sua a.sserçaG convenCimento moral, ~ obri- então, e agora dos presidentes das provincias, va 
gada a d.eclarat: ao mesmo ~r. deputado, que na accumulando despezas, com que ella não póde. · 
falta de 1mmed1ato comp!lreCimento deve fa~er ver. a 0 Parã de que procis~ é de q.ue ~ . se pro~?"• 
e~>la camara a~ necessanas. provas do seu tmpedt- construccãonaval que e da ultima unportancta, e' a 
mento, ou seJa temporarw ou perpetuo. Paço da mesma provincia ~onvjda a isto, pelas suas lo~
C!lmara dos deputad~s, 5 ~e Junho de ~826. -As- dades, e pe~as commodidades ·~e se· _estab~~ec~tem 
Signad_os o~ Srs. d~ commtssao. »-FOI approvad~. ~ons estale~r~s ao longo;do balX~ Ariiazo~,as, · ~~de 

Então mandou a mesa o Sr. Marques deSampa_w Já se con!!trtuo uJila·mul 'beiia ·gaJera:. • .. , . '.' . 
esta · Além das enormes despezas, que ex1ge a refenda 

« INDic.,çio construeção naval• a fazenda publica estA. sobrecar-
regada com duvidas .de ordenados ·dos emp~regados. 

• Tendo-se na assembléa constituinte omciado como por exemplo, df:t clero,: que nã~hcebe ·á 
em 9 de Junho de I~ ao governo para que orde- muito tempo · as suas limita.dissimas con15.j\lu. 
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mm DI s. DE J ur,ao DE tS!iJ ã§ 
Ora no meio de tantas precisões-será justo que se 

conserve um corpo, .. CUJA utilidade . não póde de 
maneira nenhuma compensar as grandes despezas 
que está fazendo t. . . Portanto requeiro e requeiro 
com urgenciã, que se mande abolir essas duas com
panhias ; porque é preciso diininuir as despezas para 
ehegu o llinbeíro. {Apoiado !) • · · 

Terminando ·mandou o illustre orador á mesa a 
&eguinte; 

· Eu ~cho o negocio muito urgente e sempre 
~charfll. · urgente quanto fôr cortar por despezas 
l~ute~. (A~oiado. Apoiado) ; porque ha · falta de 
dinhe1ro e Isto sobrecarrega o thesouro. 

Nós devemos trabalh~ q~anto fôr p~ssivel para 
~~r oomo.se gasta o ~mhe~? da nação. (Apoiado); 
senao daqm a dous d1as VIra o governo pedindo 
novos impostos e novos tributos: se ·elle se gasta 
mal e~ qualquer r~partição, é urgentíssimo tomar 
as med1das necessar1as. 

Diz o honrado membro que não são de nenhuma 
« Proponho que sejão abolidas as duas compa- utilidade es~s duas companhias, que_ carregão a 

nhias de eavallaria de linha, creadas pelo antigo íaze_nda pubhca, porque d1spendem muito dinheiro ; 
governo na cidade do Pará. • abaiXo com ellas e com tudo que não fôr neces-

Sendo lida e apoiada a urgencia requerida~ entrou sario. Portanto >oto pela nrgencia. 
esta em discussão e disse o s~. COSTA A~uiA.R :-Eu VOt? igualmente pela 

« INDICAÇÃO 

O SR. CuNHA 'MATTOS :-Eu não sei as localidades urgencJa, porque e obJecto de mmta consideração • 
do Pará, não conheço bem a posição geographica n.as ~ompanhias de cavallaria são de muitadespez~ 
dos lugares; não sei se ha rios, se ba caoaes ou pnnetpalmente em uma província de apoucadas 
b t d . d" _ • rendas. 
osque~; mas con u o p~ece que a 10 •caçao e . Sr. presidente, eu não sei se estas companhias 

conceb1~a em te.rmos mudo vas~os. Mes~o para o forão ou não mandadas crcar por patronato; sei sim 
Sul da c1dade c.re•o gue ha campma~ mw extensas que 0 forão por uma ordem regia e que foi 0 
em que podera ~ra~?alhar a cavallaria. Sr. D; João VI quem positivamente as mandou 

.. Esta arma é t~dispen~ve~;. d~mbarcado q~e crear ; sei tambem que para commandante da
seJa 1!Dl corpo de mfantana IDlmJga, é ~ece~sano guellas companhias foi nomeado o conde de Villa
haver um grande baluarte, . qual o da ~t1lhar1a de J'lôrr general daqut>lla província e como não era 
campanha, mas esta h!l ~e ser necessar1a!Dente sus- possJVel estar sempre á sua frente, foi por isso 
~entada P.ela. cavallana! parece-me. poiS qu~ de- mandado para commandante do dito corpo Joaquim 
emos P~tmelfO ter mus algumas informaçoes a Mariauno de Oliveiro Bello, que, segundo me dizem, 

este respe•t()· . era a este tempo capitão aqui e foi para o l,ará em 
O SR. SEIX.\S:-Não fallarei sobre o artigo mi- sargento-mór graduado. 

lítar; porque é. estranho a minha profissão ; mas Quanto aos outros · omciaes uão h a duvida que 
sobre a necessidade da defeza, tomarei a dizer, que alguns erão cadetes e forão para lá despachados em 
não acho p<lnto em que esta arma possa ser pre- alferes e um que era tenente foi em capitão. Dei
eisa; só na ilha de Marajó poderia ter algum lugar xando-se porém esta questão que nos não pertence, 
e o governo daquella província em 1821, de que eu direi mais alguma cousa sobre a urgencia. 
fui membro, deliberou que para Já se mandasse; Sr. presidente, niio póde haver duvida que é 
mas mesmo nesta ilha existem oito companhias de sempre objecto de muita urgencia, todo o negocio 
cavallaria milician;h.e{ue se'ndo compostas de pro- em que se trata de coarrtar despezas; porém ac
prietarios, tem todo-.> interesse em a defender. cresce ainda que estas despezas são feitas por uma 
· Os pontos, de que falla o illustre deputado, são província, que n~o .póde com ellas, ainda mesmo 

mattos e brenhas inaccessiveis, onde nunca se páde sendo ajudada em prestações por outras províncias: 
suppor que rompa o inimigo e se o illustre depu- isto acontece com o Pará que, recebendo subsídios 
tado quizer alguns · esclarecimentos sobre ·estas lo- peeuniariarios dó Maranhão, não póde todavia fazer 
calidades, eu lhe posso subministrar algumas idéas. face ás suas despezas : além de que, como já pon-

0 S'R. V.\SCONCwtLLos :-Eu não acho que a indi- d~rou o Sr; França, esta_ind!cação na fór~~ do .r_e
cação seja urgente ; porque a constituição, fallando gtmen_to dev~ ser remettl_da a uma C?!Dm1ssao e ~ao 
da força que se ha de conservar, diz (leu.) ha ass1m pengo em. que se vença Ja a urgenc1a; 

Já se · .Pedirão ao ministro estas informações e P«?rque deste ve~c1mento só se segue a segun.da 
quando v1erem, então é que havemos de deliberar Ie~tura e nada mms. Voto portanto pela urgenCia. 
se se ha de ou não desfazer estes corpos : .Portanto O .SR. QUEmoz :-Quero responder ao que diz o 
deve a indicacão ficar adiada. até virem as mforma- honrado membro, increpando-me de faDar menos 
çã.es, para entrar isto no plano ge~al .das forÇ!ls, q\Ie verdade .••• 
se hão d~ fixar. , . . . . : .. · . · . . O Sa. CosTA AGmAR (Interrompendo-o): - EÚ 

O Sa. ,QuEIRO~ :-Convindo de alguma maneira peço licença ao illustre deputado para lhe ponderar,. 
n3: necessidade de se extinguir este corpo, que não que de maneira nenhuma o increpo, e menos me 
fo~ creado senão para .o conde. de. Villa-Flôr, que compete defender o .que elle pretendeu avançar. · 
fo1 mesmo quem despachou estes omciaes, . até. eom Eu disse só, que estava informado . que o com
d~us _Po~tos; . porque até então os. capitãe~generaes mandante era capitão e julguei que ~lvez o illustre 
na o tmhao guarda nenhuma : com tudo voto . contra deputado confundisse as epocas e qu1zesse fallar da 
a urgencia, porque a constituição falia sómente em segunda vez em que, voltando ao Pará foi tenente
organização gerál; e emquanto não houver esta or- coronel porque entãu realmente saltou dous postos, 
ganização geral, votarei sempre contra as . parciaés. sendo antes sargento-mór graduado; quanto porém 

O Sa. Souu FRANÇA:......; 0 : que acho é qUe se aos n~ais omciaes, é realmente o ·que eu disse e não 
deve remetter a indicacão á commissão · Competente· saltarão postos. 
e este é o effeito da -urgenciá, que nio ·Serve senão O Sa. QUEIROz :-0 ajudante era tenente e foi 
para a indicação ter immediatamente segunda lei- em ~ajor; por consequencia tenho verificado o que 
tura. · · · · · . disse 
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.to SESSAO EM .g DE ldNiiõ hi i§Q 
Õ Sa. :HAaéos A:~o•o~ro :-Pareee·me á vista .da : mediatamente veio 

letra da constituição no art. 15 no 11 (leu) que só ._ mente Pereira 
depois que o mirustro tiver apreseu_tado as mfo~-
cões a respeito da Corça, que é prec1sa para a defeza 
ao impe~o, ~ que se póde delibcra.r se convém ?ll 
não, extmgwr essas duas companhtas de cavaltana. 

a seguinte emenda do Sr. Cle-

« ll:lfE!fDA 

Eu julgu. que não púde haYer argumento contra 
a urgencia, mas pendendo a decisão totalmente ~o 
ministro não me parece por agora tão nrgente e ereto 
que devemos esperar pelas informaçõ~s. 

Propondo o Sr. presidente a votaçao, como esta 
se empatasse, ficou a urgencia adiada. O Sr. Souza 
França fez a leitura da seguinte 

« INDICAÇÃO 

a: Indico que o directQr da venda dos diarios das 
duas camaras, estabeleca em cada província . 
correspondente a q11em ·envie certa quantidade de 
exemplares, segundo o numero das assignaturas 
feitas e mats alguns para novas que se houverem de 
fazer. >> 

A qual havia mandado á mesa o seu illu.st.re 
aut.or o Sr. Lino Coutinho.-Ficou para segunda 
leitura. 

O Sa. QuEIROZ:- Sr, presidente, por ordem 
desta camara fui chamado para tomar assento na 
Taga do Sr. deputado t•~dro José da Costa Barros, 
que era deputado ordinario pela província do 
Ceará ; e por consequencia se tratou de mandar 
ordem para que viesse o meu diploma. 

Um illustre deputado disse que estava á espera 
assim como eu ; mas como a r.amara hesita em 
mand:tr o diploma, visto que ainda lhe não constou 
ofticialmente a escolha do Sr. Pedro José da Costa 
Barros para senador e não querendo que esta ca
mat·a fique no encargo de me mandar tomar as
sento, sem diploma, proponho a seguinte 

• ~opo11ho que depoiS do art. 1• se. addicciooe 0 
segwnte: 

• Art. 2'> E' só impossibilidade legitima de es
cusa no caso sobredito : 

« 1." Enfermidade physica ou moral. 
« ~.o Falta de transporte seguro ou retardamento 

de vtagem dos portos das províncias maritimas 
para o lugar dà reunião da assembléa geral. 

~ 3." Falta. ~as autoridades competentes na pres
taçao dos auxílios, que a lei. manda fornecer aos 
senadores e deputados. 
. «.Proponho m~s que os arts. 2° e 3" sejão subs

tttutdos pelo segu1nte · 
« Art. 3. o OS_ ofticiaes das camaras, que forem 

r~missas em passar e expedir a-us deputados os seu.s 
diplomas ; as autoridades que lhes não fornecerem 
em tempo os auxílios, que a lei lhes manda prestar; 
e _todo e qualquer empregado publico, que fôr causa 
dnecta de que algum senador ou deputado Dito 
veDha tomar assettto na s~.~a respecti,·a camara, em 
tempo competente, pagará -.na multa de 2001 · a 
40010()0. . . 

« Proponho mais qe o projeet.o volt~e com estas 
emendas á commissão e que esta addicciODe ao 
mesmo projecto a fórma do processo, qu.e se deve 
intentar nestes casos, ficando para esse fim adiada 
a discussão, até que o projecto volte da commissão. 
-Sendo lida. e apoiada disse o mesmo 

Sa.' CLEIIENTB PnEIRA.:-Proponho o adiamento 
por serem diversas .as. emendas. e será múito mais 
á eommissão redigi-las fazendo-as entrar no corpo 
fa.cil do project.o, do que se se sugeitassem já á dts
cUMão ; e igua\mentle porque este projecto está. de
feituoso na p.1rte, em que não estabelece a fórma de 

« r:o;mcAçÃo processo, que. se deve int('~\~r .• occorrendo esses 
I'( Havendo eu sido chamado por ordem desta casos. "'· tm( · · 

camara para tomar assento como deputado pela O SR. ÁLHEIDA ALBUQUEil~U!: -Faz-se muito 
pro,•ineia do Ceará; por passar a senador . o de- notavel que se na -discusSão do primeiro artigo ap
putado Pedro José da Costa Barros: proponho. que pareeão já tankls emendas: e por· esta nova pra. 
segwndo~se as formalidades, se peça á aquella ca- postá se requer ainda volte á eommisão. Se a 
mara o diploma indicado. que ella exita mandar commissão liouve1· de refundir já essas emendas 
sem. ordem. visto que a noticia que tem não. é apresentará um projectonovo; e entretanto hão de 
official. » ainda apparecer depois muitas outras, e se ha. de 

(Leu-a e acabando continnou). Eu pedillei a ttr- propôr a mesma cousa. . 
gencia, porque como ha outra indicacão sobre O SR. Plll:SIDEN'l'E:-Depois·dasegundadiscussão 
objecto semelhante e o negocio está êm anda- é que deve ir á commissão competente: isto ·é ·do 
mento, acho que será escusado irem dous omcios regimento. · 
do mesmo teor. O Sa. VASCONCELLos:-Parece ·que esta· questão 
· Apoiada a ut·gencia, disse é contra o regimento e não devemos com ·ena gastar 
o SR. Souu FtuNÇA.:-Eu acho que 0 negocio o tempo. O regimento determina que depois· da se

é urgentíssimo; porque nenhum deputado póde· gunda discussão, vá' o pi'ojecto com as emenda5 ã 
estarsem diploma. {Apoiado.) ., commissão. · · · 

Venceu-se a urgencia e feita a segunda leitu.ra . Sendo proposto o adiamento. foi reprovado. Em 
da indicação, foi remet.tida á commissão de po- seguida disse . . . · · 
deres. O SR. MARcos .h"ToN1o:- Tenho lambem aqui 
~u-se então a continuação da discussão do- uma emenda ao·segundo artigo. (Leu-a.) .. -

projecto de lei da commissão de poderes, a respeito O maior de 60, . annos~ e ~ fck· enfermo . de tal 
dos deputados e senadores ommissos em tomar .. enfermidade habitua~ que raz.oadamente o emba
assento; ~ o Sr. Souza França fez.a.leilur~ do~ ~se d.e s~rvir de deputado, ~sim como o que já 
gundo artigo. «A . camar~ que for om~1ssa_ em tiver e:s.ere1tado pox: 4.. annos o dito emprego, poderá 
passar e fazer re~etter o diploma, pagara a mtllta represen.~ ao senado ~ camar~ - da capital da pra. 
de 1:0008, repartida pelos seus membros: » e se- vincia,. aonde se apurà.J:em . os votos dos collegios 
gui~~mente_ dos ll:rtigos addici~maes, do Sr. ~ elei!oraes, o seu justo impedir_nento. A · cam.ara 
que Ja estava o apOiados da sessao antecedente. Im- certificada- da--verdade- do requendo passará lo8o o· 
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. ·sESS.ÃO EM .·5'HlhJgNHO DE 1826 -U 
diploma ao supplente a quem compe~i~, ·fnzendo rida. Como é que com 1:000$ se prefende obstar 
menção ,de tudo na acta.geral das ele1~oes, com a que a.camaraf!llte ao seu dever! Quem tiver 1:000$ 
qWll serão enviados os· documentos justificativos da está · sobrance1ro a todas essas grandes penas: ·de 
idade e legítimoimpedi!DeritQdo senador e deputado; certo;.quatqu.~r deputado ou senadllr, tendo este 
fl a respectiva camara resol verã, como fõr justo. . dinheiro,· paga á camara, e fica dispensado. · , 

O· presidente do senado da camara que não fizer Por isso pois que não está em proporcão com a 
passar logo o competente· diploma do deputado, e o pena dos deputados, é diminuta. E . é tam"bem exces
presidenteda província, que recusar dar ajuda de siva,_e í~justa porque (leu o 'Z1·tigo-) Aonde_é que 
custo para a passagem que lhe fõr requerida, ficarão se v1u 1mpõr uma t~ena a pessoas, que nao são 
sugeitos as penas declaradas no art. 1:•-Foi apoiada. criminosas? Não ha -vereadores que se afasJ.ão dos 

Veio igualmente á mesa, e foi apoiada a seguinte outros votos ? Portanto parece ,que se não deve 
emenda• do Sr. Pinto de Almeida. « Qu€\ a pena repartir a pena pur todos indifferentemente; isto é, 
do art. 2.0 se declare ser extensiva, ecomprehender o que eu entendo, e não a letra da lei q11c manda 
tambem os presidentes das camams. >> • reparti-Ia por . todos_ Deve ser unicamente . -por 

O SR. RocnA FRANCO:~Como no art.'~ o se im- aquellcs, por cujos votos se venceu que se não pas-
lh sasse o diploma_ Eis aqui pois ·que primeiramente põe uma multa, e não se e dá destino, nem se é t d. t · r · d' · 

declara para que fim será applicada: creio que se con ra IC ono 0 ar tgo, e Immuta a uena, porque 
deve accrescentar-para as desJlezas da respectiva 'não tem proporção com a estabelecida para os dPpu-
camara.-Eu mando á mesa a minha emenda. fados, e é excessiva ou injusta, porque compre...-

d f . hende a quem não de,·e compr«:'hrnd(•r. Náo inço 
Sendo li a na órma. segumte- accrescente-se emendas, porque jú ha um milhar dellas, que não 

sendo applicada essa multa para as obras publicas sei a que reduzirão 0 projecto. 
~ apoiada, disse 

O Sn. Twi.Enu DE GouvÊA :-Eu faJiarei a favua· 
O SR. VAscoscF.r.Los:-Neste projeclo· não se tem do artigo, c contra algumas emendas: e princi

declarado se fica 011• não vago o lu~ar do senador, piando por estas, parece-me inadmissível a do 
que não concorra a tomar assento.· (.luanto aos depu- Sr. 1\larcos Antonio. Primeiro diz que se exceptuem 
lados, chamão-se os supplentes; mas quanto aos os maiores- de üO annos. Sr. presidente, quem é que 
senadores é nccessario dar providencias, porque não escolhe os deputados? E' o povo. Para que fim os 
convém que a camarn fique incompleta: é preciso escolhe? Para sustentar os seus direitos, e pro
além disso declarar, sé depois dos quatro annos mo\'er ~ í~licidadc .. da nação. Como é então que se 
perde o lugar, ou se torna a ser chamado. Eu tinha póde extmtr um deputado por qualquer titulo, a não 
feito uma reforma do projecto q11e mostrei a alguns ser uma impossibilidade absoluta, de exercer um 
Srs. deputados, porém disserão que era esta reforma cargo, em que tem interesse a nação 1 Pelas commo
contra o regiment..o. didades de um, se ha de ir contra os votos de talHos 1 

o SR. TEIXEIRA.·DE Go\lvÊA.:-Um novo projeeto Além disto homens ha de()() annos e mais, de uma 
não tem lugar nenhum; porque o regimento ad- excellente disposicão, e o povo que o elege deve 
mitte só emendas aos artigos em particular. Se saber se elle está ém estado de desempenhar o seu 
0 nobre' deputado tem que fazer emendas, póde encargo- Quanto á outra excepção, a lei das elP.i
fazê-las relativamente ao artigo em discussão; cões serâ o lugar proprio, para se tratar della: então 

Mandou então á mesa o Sr. Vasconcellos a se- é que se ha de determinar se um deputado póde on 
guinte emenda. cc Não comparecendo o senador, e não ficar reeleito, e por quantas vezes; em quanto 
sendo julgado incurso nas penas desta lei, ficará se encarar este encargo como um be.~~eficio da na cão, 
vago o seu lugar no senado, inhabil para outro em- não póde haver escusa, e só·podem vir as resinc_,. 
prego qualquer, e se procederá a nova . eleição na ções, quando elle se olhe pelo favor que dá ao 
respectin provincia.-Foi apoiada. ~eputado. 

O ·sn. TEIXEIRA DE Gouvb':-Esta emenda é fóra Pelo que respeita a ser a camara do districto 
O d - - quem ha de dar esta dispensa, é evidentemente, 

da ordem. s se na ores que . nao comparecerem cóntrar. io á constituição: quem a póde da. r, ou legi-
na segunda legislatura, ficão soffrendo a mesma . f . 
Pena·; se não comparecerem na terceira soffrem a limar as causas, <i'!e a azem · necessaria e s6 a ca

mara respectiva. · Ha outra emenda cc que se declare 
mesma, etc. ser a pena extensiva tambem ao presidente das ca~ 

o· Sa. VAsCONCELtos:-l\fas entretanto fica vazio maras »mas quando o projecto diz--camara--com-
o lugar de senador, é incomple~ a camara:. s~ o prehende todos; em consequencia esta emenda é 
senador não concorre, é porque Disso tem ma1s m- superflua. Quer tambem um illustre deputado que 
teresse; e o destitui-lo do lugar não é senão em se declare a .applicação da multa: a commissão eu
proveito da nação, e conforme ã constituição. · tendeu não ser necessario isso; poriJ!l.e é regra 

O Sa • .ALliEIDAEÁLBUQ.VEJlQUE:~Voufallarcontra geral, que em todas as camaras quando ba multas 
o artigo em di~cuss~o :., .Este ar_tig~ é de . alg~ma é sempre para desp·ezas da mesma camara. . • 
maneira contradtctorlO com o primell'o, e alem dtsso Passando agora mais positivamente para a :na.;. 
a pena, que n~lle se marca, é em parte diminu!3, teria do artigo,, não sei aonde esteja a contradicção, 
e em parte excessiva. Parece-me que fica clar;t a qU.e nelle quiz achar o Sr. Albuquerque: no art. Lo· · 
contradicção, reflectindo que ainda. o outró dia se tratou-se unicamente . de impôr penas aos depu- . 
classificou como o maior crime que se possa com- tados e sênadores, que não comparecerem;·uo 2." 
rnetter, o do deputudo, que não quizesse compa- trata-se 'da ommissão . das autoridadE>.s, a quem a 
recer,- e como tals(; lhe impoz a gravis~a p~na de lei tem enCarregado de prôv'er para isso: e nem sei 
que a nação não tenha à sua representaça~; · lbsse-se -que o crime de deputado. que não quer compa..:.:. 
~~o quanto se podia di~er ae 'mais detmhinte, e recer, seja do mesmo gráo, que o da camara negli..: 
lllJurioso: agora _?.ara eVItar estes mesmos males,- gente em lhe passar ·o diploma: porque rio mais o· 
para ·que as autondadeso não abusem; vai-se buscar artigo · é mui claro: elle · diz-a camara que fôr re
uma pena, que nenhuma relação tem com a refe- missa em passél.r o diploma.-Se ella pelo conto· 

11 
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de réis, como disse o nobre deputado, ou putro 
qualquer suborno infringir a lei, nesse ca~o. como 
ha dolo, o crime é outro, e temos a lei geral da 
responsabilidade para a camara ser punida; .pois a 
pena c<>~•ni:nada no artigo é para qu8Jldo a c~ara 
fõr remiSsa.. . . , .. 

Disse ~ais o illustre deputado que a pena era 
~xcessiva, -porque comprehendm a todos os membros 
da camara; mas em todos os corpos conectivos, 
quando a materia é de ponderação, é cous:~ sabida, 
que aquelle que não quer ficar sujeito, declara o 

· seu voto, vindo assim a pena a recahir sobre 
~quelles, pot' que se vP.nceu a infracção da lei. Por
tanto na·da do que se tem -dito; póde abalar a dou
:trina dô artigo. e porque o julgo coniorme, votq 
que passe tal e qual. 

·o Sn. l\b.Rcos ANTO:'ilO:-A.s reflexões doillustre 
deputado não me tem convenciilo. Primeiramente 
pr~tendeu combater a opi~ião de que o deputado 
possa ser dispensado de v1r tomar assento nesta 
augusta camara. Ora a legislação de qnasi todas as 
nações dispensa os maiores de 60 annos de ca:rgos 
-publicos;_ e parece qu~ homens que se ~~:~hão nesta 
idade ter<lll sumrna d1ffi~uldadc em sah1rem de sua 
patt·ia, e fazerem uma viagem longa, principal
mente se forem de proYincias distantes, como o Pará, 
)faranhão, ele. Segundo a excepção qne eu tinha 
feito ao artigo, só se disponsão homens cheios de 
enfermidades, r que tiverem reaes embaraços para 
serem deputados, c com. elfeito parece-me muito 
claro. que não devem ser constrtmgidos aquclles, 
qm~ não podem exercer este lugar. 

Quanto a outra excepção, qne só devem ser obri
gados por 4 annos, lambem m~ parece bem fun
dada; \)Or quanto o homem que tem já servido 
'Por 4 annos. que tem sido ollrigado a sahir de 
uma província remota, este homem merece de certo 
al"'uma contemplacão, merece alguma recompensa 
de

0 
tantos incommÔdos; seja esta pois, o ser dispen

sado da obrigaçi\0 de servir outros 4 annos, se 
o não quizer voluntariamente. Em ultimo .lugar o 
que ponderou " illust~e de-eut~do, de _não ser da 
attrib'uicão das camaras dos dlstr!Ctos o dispensar os 
deputadÔs; porque esta dispens'l compete só à ca
mara respectiva, eu !ambem convenho: pois e~ não" 
disse que a camara ficasse plenamente autor1zada 
a dispensar de todo o deputado; mas que remettesse 
esses mesm:>s documentos justificativos do impedi
mento para esta camara deliberar. Por ultimo, pa
rece-me que o arti~o como está não deve passar, até 
porque como mUlto bem ponderou o Sr. Albu
querque, nos corpos conectivos podem uns votar 
contra os outros, t> não deve a pena recahir sobre 
todos. · 

O SR. PA.UL\ E SouZA:-Sr. presidente, eu pro
punha a V. Ex . .. que as ~mendas s~ ma.ndassem. á 
impressão, para 1\0 depo1s serem d1scut1das, ass1m 
i}Omo se fez na outra assembléa. 

O SR. TEIXEIRA. DE GuuvÊA :-Sou da opinião do 
i\lustre deputado; as. emendas addicc\ona~s são ma7 
teria estranha, e sena m~lhor que se mandassem a 
imprensa. 

O Ss.. Souu FRANC,\:-.Já o oútro dia sé mQveu a 
mesma questão. A ordem do dia é o segundo artigo, 
-e_ é do segundo artigo tollas. as emendas, que lhe. são 
relativas; por consequenc1a por causa da ordem 
JJ}esmo sé devem sujeitar as emendas á votação, e o 

- -· .que se vencer, é que . se h a de fazer. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvtA. :-0 outro dia ' já se 
tinha ultimado a discussão, não se seguia . S81lâo a 
votação. Qualquer Sr. -deputado póde pedir adia
m~nto; parece que nisto· não ha nenhuma incompa-
tibilidade. - ·- - · 

O Sa. PAULA. E SouZA:~ Pergunto a V~· ~ Ex. se 
estão em discnssão as emendas todas, que se achão 
na mesa. 

O Sn. PRESIDENTE :-0 que está em discussão é 
o artigo com as emendas. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Vou .-:lsponder 
ao illilstre deputado, que julgou refutar os rneus 
argumentos pois me parece que elles não forão 
ainda destruidos. Disse que-havendo dolo da parte 
da cama~a, então ha a lei de responsabilidadé; Mas, 
pergunto eu, e por1ue essa lei não regularàtambem 
a pena para a OmllllSSãO 'f e além diSSO e a letra do 
projecto-a camara que fõr remissa--esta palavra 
remissa creio que diz alguma cousa mais do quê 
negligencia, ou ommissão; que é de proposito, por 
não qnerer fazer o seu dever ... ~las tenha ou não 
t.enha dolo, a lei da responsabilldade, que o illustre 
deputado traz aqui, póde sempre ser applicada. Em 
quanto á multa ser repartida pelos membro:; todos. 
não se disse nada contra o argumento, e por isso 
t>stou ainda na mesma. Portanto será necessario 
sempre emerida1·. 

0 SR. V ASCONCELLOS-:-Eu acho que não são fun
dados os argumentos do illustre deputado. Diz que 
é inutil esta lei, porque póde o deputado escusar-se 
uma vez que íenha l:OOOS: isto não apparece na 
letra da lei. A camara, se não passa o diploma ao 
deputado, paga 1:0008. e entretanto a respectiva 
camara determina que o deputado compareça, manda 
passar novo diploma; e eis aqui. que a camara h a de 
n('cessariamente obedecer. t:omtudo eu estou que 
o artigo deve ser concebido de outro modo. 

Nós não sabemos ainda se a lei das eleicões ha de 
incumbir ás carnaras o passar os diplo"mas": póde ser 
muito bem que incumba isto aos collegios eleito
raes, ou a outra autoridade, por isso dizer-se - a 
camara que não passar o diploma- não deve ser. 
Demais o numero dos vereadores ba de ser diverso, 
não ha de ser o-mesmo em todos os lugares. em uns 
talvez sejão sete, em outros cinco, e assim estabele
cendo-se um 1:000$, virão a pagar uns 50S, outros 
70S, o que não está na devida proporção; por isso 
parece, que deve· haver esclarecimento, expressan
do-se o artigo de outro modo. 

O Sa. CuNH.\ MATTOS:- Nós sabemos, Sr. pre
sidente, que grande parte · das camaras nem são 
compostas de indivíduos do grande consideracão, 
nem de grandes conhecimentos; e homens que·são 
ali levados pelo interesse, ordinariamente seguem 
á opinião dos presidentes, que fazem com que os 
outros membros se decidão a sua vontade, por isso 
convém que os presidentes das camaras sejão os que 
mais devão SQffrer da pena, e a que lltes hade re
cahír seja muito maior do que aquella, . que recahe 
nos simples cama.ristas. Por estas 1·a.zões acho qne. 
se deve fazer no artigo a seguinte: 

« EMENDA 

(( o presidente da camara . será sobrecarrégâdo 
com.o dobro da multa, que compete a cada um dos 
offic1aes. 11 

Havendo-a mandado á mesa:. foi lida e apoiada, 
como tambem esta outra do Sr_ Clemente Pereira. 
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··· ·ti.: EMENDÁ ' 'vida necessario, lJue o artigo se divida, em duas _ 
. « ·As camaras qÜé por· dolo deixarem de passar os partes, Cf?m~ se tem ponderado, porque a camara 
diploma~ aos ~e pulados . incorrerão na . pena . do por ommisSflo, ou por doi~? e malicia pó de deixar de 
anigo to» -e continuando a disçussão, diss~., \)assa-c. 05 di~~<n~a«> ~m ~m~ ~()mpe\ente. 

. : Sera omm1ssao quando não se tenha. no ajunta-
Os~. VASCO~CELLOS :"""':"Sr. presidente, parecia mento~acamaratratado detalnegocio'i'masquando 

até · melhor para evitar .esta discussão, que se tem elle seJa lembrado, e a camara continuar em 0 não 
tornado tão complicada, supprimir o artigo, e espe- passa':, então se _ dã ma!icia~. e caso pensado, e . em 
rarmos pela lei da responsabilidade. em que deve taes etrcnmstancla? o crune e mais grave, e diversa~ 
ter o seu lugar: entretanto se passar~ nãoha duvida devem ser as quahdades de pena: para o primeiro 
que a pena ha de recahir só sobre aquelles membros caso póde ser a multa estabelecida\ mas.no segundo 
que não q_uizerão -passar o diploma: mas eu estou deverá ver-se quaes io!ão aque1 es. que votarão 
de accordo que se deve supprimir o artigo. contra, para se lhes apphcar uma pena conveniente; 

O Sa. MAtiA ;- Eu tambem estou 'do voto do il- Nem todos . os '·ereadores se ajuntão em.cóipo : de 
lustre deputado, e até já tinha feito a minha emenda camara, e amda entre estes póde haver uns ,, qtie 
que envio á mesa; porque o artigo não é mesmo votem a favor, e outros contra, ; sendo a multa· -em 
conforme com o intuito dos autores do projecto, que globo h~yerá injuitiça, ,.orque ella vai então eahir 
só o fizerão. com a intençã~ de que os deputados se sobre o mnocente: a multa pois deve ser marcada 
não: descuidassem de ·nr tomar assento : e a por eabc~a para ser justa e igual. . Eu portanto sou 
passar, seria então · necessario accrescentar ainda de parncer q_ue se supprima, ou quando não, se ai-
muitas outras medidas, que evitarião grandes em- tere este artigo. . · 
baracos, e que como estas pe1·tcncern á lei da res- O Sll. VERGUEmo :-Versa a questão se o artigo 
ponsâbilídadc. compete ou não a esta lei : sendo uns de parecer 

Foi lida a emenda no thcor seguinte. que e~le_ se supprima, e outros que se altere. Á 
c?mm1ssao observando a falta dos deputados em 

a Requeiro a supprcssão do artigo segundo.- Yl~~m tomar assento, up_resentou este prujecto, que 
Sendo apoiada, disse. ,, fm1ulgado urgente~ e digno da discussão. A com-

O Sn. BAPTISTA PEnEJilA :-Sr. presidente, eu missão, .talvez não dev!a fazer uma lei senão para 
lambem de bom grpdo voto pela supp1·essão do ar- esta Ieg~slatura, e entao cessava toda a discussão 
tigo, porquanto esta lei sendo unicamente relativa não se podendo ••ppellar pat·a a lei de rcsponsabili: 
aos senadores e dcplttados, que deixiío de vir1omar dade geral, que amda ba de vir. Deus sabe quando. 
assento nas camaras 1-espectivas, não deverá incluir ~l'!:s de modo.uenhum se deve inculpar a com
os vereadores, cujas faltas deverião achar a sua pena m~ssao. _que so _se lembrou deste projecto, para 
em outro lugar : mas quando sejamos de accordo, eVItar· o mconvcmente, qu.e ella utilmente observou. 
que elle passe, então terei d~ ...-otar ~ontva a ';;\la A. ~(nnmi~>são • n:pns~ntou a\gumas co usas, que 
doutrina : porque devernos notar que ·por dous lhe parecerão mais urgentes, deixando os casos par
modos uma camara pôde deixar de passar o di- ticulares ~ara um_a lei geral _de r esponsabiJiilade ; 
ploma ; o primeiro por dolo, por vistas sinistras; e porque na o hav1a tanta extgencia de os compre
o segundo por ommissão, por descuido, e até il- heuder; ~1as se o artigo, de que se trata, não per
ludida. ten~c .tl<{UI, como querem alguns senhores ~eputados, 

Ora como é possível que, em ambas as hypothêses, cntao nao deve tambem pc~tencer o prime1ro artigo; 
cujos princípios são tão diversos, o culpado soffra a porque os deputados depois de nomeados ficão com 
mesma pena 'P Demais é preciso attender mui•.o ao a ohYigação de sustentar aquiUo que a lei lhes tem 
estado moral da maior parte dessas camaras, e con- marcad_o! c em consequencia sujeitos á lei de res
fessar que ellas não tem un1 voto proprio : o presi- ponsalnhdade, so faltat·em ; então esperemos por 
1lente, quando habil, é quem as dirige inteiramente, essa lei, todo o projcclo é inutil, e nós nos temos 
e uesta consideração como l?retcnder punir l.ão enganado. 
severamenté a homens ou mnocentes, ou em Porém eu penso que não é inutil, que a lei deve 
coaccão '! Accresce mais que segundo -o vencido, o passar, ~ quando se fizer a de responsabilidade geral, 
depu"tado ou senador, que nào vier tomar ~s~ento d.Jclarar-se então o que falta no projeclo. A com
no prato marcado, fica prrvado do exerctclo de m·I~são entendeu tamlJem que devia sómente tratar 
todos os empregos, e. qual a pena da camara 'l dos casos de _ommissão, ·embora se expressasse pela 

· Se ambos procedem com dolo, a pena deve ser palavra-remissa-, e não de prevaricacão ; porque 
igual ;·se _se attende a onunissão, devemos olhar aos se lelll.~ro~ que prevaricando póde têr a pena de 
seus efftJitos . e irll.enção, e então ficar muito aquem prevaricaçao. · 
do primeiro· crim_e. Resum~ndo ó que tenho dito vot? Em quanto ao que se diz de ser a pena desigual 
eu que sesuppnma o artlgo; por ter lugar na le1 ella não recahe senão sobre aquelles que assiste~ . 
de responsabilidade geral, ou l{Ue passando, se aos actos da camara, e cuja resolução devendo pre- · 
gradue a pena segundo o gráo de culpabilidade. valecer como se a camara estivesse inteirada, devem 

, . ter a diligencia de todos os outros membros de 
o Sa. LINO CuoTINHO :- Sr. eresidente. eu me quem t~.m á rep-resentaçã(), pois se algum quér . sal

l~vanto para · susten.tar a suppressao do arhgo : eu 'VIlr-se da responsabilidade: não lhe é vedado · as
t.mlla na mente Pe:III-a, quando os ~enhores_ ~ep~- signar o diploma, · e então a pena recahirá sobre 
ta dos me prece~erao, p~rqu~ com etre1t0 a comm~ssao aquel!es. que O não quizerão passar, e . não sobre o 
só teve · em vista obr1gar aos deput~do~ a ' ' ;:em inuocente ; e para de todo evitar qualquer·duvida 
tomar assef!to, o qu~ bem se vê no pnme1ro a~tJgot se deve accrescentar esta ·. ·;, ' 
onde o 1eg1slador d1z-cspont.aneamente- 1sto e • . 
Mra de todos os embaraços : portanto · estes artigos 11 EMENDA 
das camaras e dosminii.tros_d.evêm ser supprimidos; ct Convencidas de ommissão. ,, - Foi apoiada. 
f' a não passar esta suppressão, então serã sem du- O E".r._._ B.'-PTlSTA P:t:nEJR.\ :-"-Sr. presidente quando 
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pela primeira vez entrou este projecto em discussão, SessAo em 6. de.J-ho- de t.8tB8 
~u .votei contra elle, ppr me persuadir que era 
inteiramente inutil, e por óbservar. que tendo .em'. l'RBSIDENCIA DO ·sa. l'ERElii.A DA NOBREG.A. 

principàl vista .a comparenciados deputados, que Reun~dos os-Srs. dep_u. tados ás lO horas··,'~&-roce-
.havião deixa.do de vir tomar:assent.o entravão tam- d -
bem de en~pltavereadores etC., e poTisso eu temi eu-se a chaf11ada, e aéharão-se_P!esentes. 6 tal-
então que depois, de pe1·dermos muito tempo, nada · tando com ca.usa'os Srs. :'Seixas, Feijó e Ledo~ ' 
.tivessemos . avançado ; infelizmente vai-se vereti_- .. O Sa .. PRESIDENTE declarou aber~ a>- ses.sáo, e 
cand.o o meu receio e a materia acha-se tão com- li~a a acta da antecedente pelo Sr. secretario Maia 
.plicada, que não:é faci:Pdesenredal-a. Diz um nobre foi approvada. · ·- · ' 
d~;pu~do q~e .a couun.i~são_ só teve em '!is~ a.om- Seg~io o expedie~te,·e o Sr. Souza França leu 
.mlSsao, e nao a prevancaçao; que no pr1me1ro caso .o segumte 
haverálugara pena de queorasetrata, e no &egundo' 
.outra ; e qualserá es~a '?Acaso a que marcar a lei 
de responsabilidade '! Nesse caso sejão ambas lá as
,signadas. 

. Disse o mesmo honrado membJIIO que a multa deve 
recahir sobre os vereadores ommi.ssos, e que aconte
cendo que só dous assignem o diploma, e tres não, 
sobre estes recahe toda a·pena, porque estes devião 
ter a diligencia. de todos. Como é possível Sr, pr\!
dente tirar semelhante illação da letra da lei 1 Como 
sem injustiça podem tres receber o castigo destinado 
par.a'cinco, por exemplo '? Qual nestecaso a indes
pensavel proporção 'l Importa Sr. presidente que a 
lei seja clara; e se entre nós i á apparecem tantas in
terpretações, o que acontecerá aos seus executores I 
Portanto conforme aos meus princípios, voto em 
que se supprima o artigo : ou que elle seja concebido 
em termos claros, e:ltplicando-se não só a multa, 
em que ineorre cada um vereador, como tambem 
quaes os casos e circumstancias, em que ella póde 
ter lugar. 

Po:rque deu a hora ficou adiada· a discussão, e o 
Sr. presidente deu para a ordem do dia: 1.~, a dis
cussão adiada, 2.0 ,\eitura de pareceres e indicações. 
· Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. Manoel 
Iosé de Souza Fnnc:.a. 

RESOLUÇÕES DA CAMAltA 

Illrn. Sr.-A camara dos deputadosviu o officio 
que V. S. lhe dirigiu em 30 de Abril proximo pas
sado, ponderando que a sua longa idàde e molestias 
o privão de vir entrar no exercício de deputado 
pela província de Minas Geraes ; E confiando no 
seu zelo pelo bem da nação, espera que V. S. se 
apressará em desempenhar tão honrosa missão logó 
que o esta'do da sua saude o permittir. Não podendo 
porém a camara emittir o seu juiso sobre factos, 
que não estejão legalmente provados, apezar do 
grande conceito, de q,ue V. S. é digno, e q,ue a.liã.s 
bastaria para dar á sua asserção convencimento 
moral, é obrigada a declarar na conformidade do 
parecer da com.missão de poderes, que na falta de 
ímmedíato comparecimento, deve V. S. apresentar 
as necessarias provas ~o seu impedimento, ott seja 
perpetuo, ou temporarw. . . ' 
. o que de ordem da mesma camara participo a 
V. S. para sua intelligencia. Deus guarde a V. S. 
Paço da ca.mara dos deputadós, em õ de Junho de 
1826.- :Af anoeL José 'de Sou::a. FT<L1tea..-St. Man(}el 
Rodrigues da Costa. • 

« OFPlClO 

cc Illm. e ~~ll_l· Sr.-Em resposta a~ officio, que 
V. Ex. n~e dmg1o com data de 29 de Maio passado, 
commumcando-~e que a camara dos deputados, 
afim de poder dehberar sobre algumas providencias 
necessarias a~ bem publico, desejava saber: l.o, 
q_ual a mane1ra porque se recruta para o exer
mt~, u.as diffe.r~ntes províncias do imperio; 2.0 , se 
as mstrucções de 10 de Julho de 1822 sobre o re
cr~tamento se achão em fiel observancia; 3.0 , se 
fora o reYogadas, e porque ordens; tenho de dizer a 
V. Ex. para que o faca constar á mesma camara 
dos deputados: quantó ao 1." objecto, que tanto 
~esta ~õrte, como na maior parte das províncias do 
unpeno se observa o systema estabelecido nas ins
trucções de l{) de lullio de 1822; sobre o 2.0 IJUB 
as ditas instrucções cõntinnão a ter o devido e1fe1to• 
e áce!cado 3. ~_que o art. 9.0 ~as ~?i ta das i~trucções foi 
ampliado, ass1m como restrn1g1da a pruneira parte 
do_ artigo subsequente, pela portaria de 7 de Ia
nem.\ de 1824:, da qual remetto a V. Ex.. a inclusa 
cópia, para maior conhecimento da materia, tendo 
d~ ac~rescentar, que sobre es.te objecto não ha le
g•s!açao geral; porquanto as mstrucções acinla re
fcndas forão tão só mente tfara o recrulawento nesta 
proviúcia, por se não ter ap~licado ao l!razil o re
gulamento das ordenanças de Portugal de 1816 i e 
porque o estado em que se achava o norte do im
-perio no tempo da publicação das instrucções as 
não podia tornar geraes, além de que já entãJ se 
acha\·a convocada a assembléa geral constitilinte. 
-Deus guar_de a V. Ex. Paço, 5 de Junho de 1826. 
-Barão de Lages.- Sr. Manoel José de Souza 
Fran~a. )) 

Ficou a camara inteirada, e s.e mandou para a 
commissão de guerra. 

Passou-se ent,ão á ordem do dia, e sendo lido o 
2" artigo do p~ojecto de !ei da commissãa de po
deres, que haVIa ficado adiado, com todas as emen
das_offerecidas na sessão anterior, pedio a palavra, 
e diSse 

O Sa. Sor.EDADE:- Alguns dos Srs. deputados: 
ho~tem forã? d~ parece~, que se supprimisse este 
artigo: eu nao JUlgo assun, mas todavia me parece 
que-elle se deve reformar. · 

A. il\ustre c.ommissão observoú um facto e foi a 
falta de deputados que havia nesia camara . quiz 
remediar esta falta, isto é promover a representacão 
nacional, e teve de fazer uma lei. . • 

Nós temos aqui. a considerar só duas' circums
tancias, \l'ri.Iqeira a falta do deputado, que tendo o 
seu diploma não acudio ao seu emprego, ··isto 
acha-se Já prevenido no art. }.o da lei; segundo: a 
da au\ondade que não quer que o deputado -venha 
servi-lo, é o que se trata de remediar no art~ ~.o, e 
me parece conveniente ; porém a commissão .que-



Câmara dos Deputados -Impresso em 30/12/2014 17:09- Página 2 de 8 

SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1826 45 
rendo apressar estas medidas, parece-me que se 
desviou do seu fim, quando trata da ommissão. 

Não sei que aqui possa have-r ommissão, antes 
uma camara ou outra qualquer autoridade se ha 
de elogiar muito de apresentar o seu nome no di
ploma do seu dep~tado, se o não passa é porque 
não quer, e não por ommissão. Portanto eu sou de 
parecer que se deve reformar este artigo. Eu man
darei sobre isto uma emenda. . 

Ponderando entQ.o o Sr. Vergueiro, que seria 
melhor pôr-se em discussão a materia deste se
gundo arligo conjunctamente com a do terceirp, 
por versarem sobre o mesmo objecto, e oppondo-se 
a isto outros senhores, e que se observasse o re
gimento, ficou sem effeito a requisição, e conti
nuou pela mesma maneira a discussão ; vindo 
immediatamente á mesa, é sendo lida na fórma 
seguinte, a emenda do Sr. Soledade. 

u EME:-IDA 

passou: 9, o, se esta multa deve ser aplicada para 
as obras publicas do conselho respectivo; venceu-se 
que sim: 10.", se se deve accrescentar a clausula
convencidos de ommissão-; não passou: 11. o se 
a multa individual deve de ser de 200S; venêe~-se 
que sim~ 12. o, se se verificar positivo dolo nos 
membros das camaras, neste caso deve ser a pena 
a mesma de 200$; não passou: se ha de ser tam
bem pecuniaria; não se venceu; se hão de então 
os membros das camaras incorrer nas penas do 
art. Lo; tambem não passou: se devem incorrer 
na pena pecu1~iaria de 200(1, cada.um dos membros 
aggra-vaüa esta pena da perda das honras, empregos 
e mercês, que tiverem por 4 annos, e nesse mesmo 
tempo ficarem inhabilitados para receberem outros 
conforme o vencido no art. Lo; venceu-se que sim: 

Acabadas estas voiações, e sendo novamente 
lidas <lS proposições, como se não olferecessem 
sobre ellas reflexões, ou duvida alguma entrou em 
discussão o art. 3. o sendo lido pelo Sr. Souza França. 

(( Art. 2. o Nas mesmas penas incorrerá não só - cc O ministro d'estado dos negocias do imperio 
a camara municipal, se não fizer immediatamente que não passar os diplomas aos senadores, e qual~ 
passar, e remetter ao deputado o seu diploma, mas qu(>,r empr0gado pubfico, quo impedir quo o sena
tambem o ministro d'eslado competentemente o dor ou deputado venha tomar assento na respectiva 
diploma ao senador; e por fim toda a autoridade camara, ou incumbido da remessa dos diplomas 
ou empregado publico que por qualquer fórma im- a não fizei·, incorrerão nas penas do art. 1.0 ».....: 
pedir. que o senador ou deputado venha tomar as- ComasemcndasaellerelaLivas;asaber:adoSr.l\Jaia 
sento na respectiva camara, ou incumbido dare- apresenlada na sessão de 3, como artigos addicio
messa "do diploma o não cumprir. >> naes, e a do Sr. Clemente Pereira apresentada na 

0 Sa. Dus:-Parece-me que hontem já disse, antecedente; na parte em que pertencem ao artigo 
que a multa, que se estabelece no artigo é muito em questão, di.sse 
grande para estes desgraçados homens: tambem O Sa. VAscONCELLos :-Sr. presidente, temos 
não se deve multar do mesmo modo a um cama- de diseutir o art.~.": para não gastarmos o tempo, 
rista, que tem desigualdade de crimes, e desigual- parecia,me. que se devia supprímir este artigo ; 
dade de conhecimentos: .esta multa é injusta; por por quanto havemos de tratar ainda da lei da res
que pua haver pena é necessario, que se dê causa: ponsabilidade dos ministros d'estado; responsabili
deve ser im~ostaa cada um camarista, e o dobro ao dade, que não está marcada, e que é essencial que 
presidento. Eu creio que ha uma emenda a este preceda a '3Stas disposições: como julgo, que nisto 
.respeito, e eu estou por ella, mas se a não ha, eu virá a parar a discussão, olfereço a seguinte 
mando a minha emenda, porque a multa deve ser , 
imposta conforme fôr a culpa de cada um. 

Vindo á mesa a emenda, e sendo lida no teor se
guinte· 

<< EMENDA 

<< Proponho por emenda, ao art. 2. o : 1. o, que seja 
abrogada a enumeração de motivos e causas; 2°, 
seja a pena individual aos camaristas; 3.0

, dupli
cada ao presid~nte. » , 

Julgando-se a materia sufficientemente discutida, 
e tendo feito, sobre o mod:o de a pôr á v~tação al
gumas reflexões os Srs. Lmo, Costa Agu1ar e Cle
mente Pereira, propo-la o Sr. presidente pela ma
neira seguinte~ 

1 o Se o artigo devia ou não ser supprimido : não 
se .;enceu: 2.0 , se passava tal qual estava redigido; 
não se venceu: 3. o, se os offi.ciaes das cama~a~, que 
devem passar os diplomas. hão de ser suJeit?s a 
uma pena qualquer que seJa; venceu-se que s1m : 
4.0 , se o presidente dl_l camara é ou ?ão comprehen
dido nas penas commtnadas aos offi.c1aes das mesmas 
camaras: venceu-se que sim: 5.", se a l'el!a conlra 
os officiaes das eamaras deve ser pecumar1a ; ven...: 
ceu-se que sim: 6.0~ se deve s.er individual; ve~
ceu-se que sinr: 7.0 , se além d1sto devem ser pri
vados das mercês possuidas e inhabilitados para 
novas, conforme o art. I. o; não passou : 8. o ,_se_ de
\Terá carregar sobre o presidente o dobro da multa 
imposta a cada um dos omciaes das oe.maras; não 

« EUENDA 

« Que se supprima o art. 3. 0 >> 

(} SR. TEIXEIRA DE Gouv.h: -Eu não acho in
conveniente algum em que se discula o artigo; 
a lei não fez mais do que marcar a pena, e o que 
se segue daqui é que o mi~istro, que incorreu no 
crime, ha de ser punido; não ha processo ainda, 
mas isso não embaraca; quando elle se estabelecer, 
ha de o ministro responder. . 

Demais, Sr. presidente, havemos de fazer leis 
para punir 11s autoridades secundarias, ficando 
salvas as que mais podem influir?. . . • O ministro, 
é justo que saiba ja, que se elle infringir ou com
metter qualquer falta a este respeito está sujeito 
a responder por ellas, e seria desigualdade respon
sabilisar as outras autoridades, e não os ministros. 
Todavia me parece que o artigo póde ad.tnittir 
uma emenda. 

O Sa. VASCONCELLOS: -Uma·lei que não ha de 
persistir, Sr. p_residente, melhor é que não sabia 
desta camara. Nós temos de fazer a lei da respoüsa
bilidade dos ministros d'estado. e para que havemos 
de estar a perder tempo com ~ta'? Digo portanto 
que se supprima o artigo. . 

(} SR. SouzA FRANCA : - Por causa da ordem. 
Aqui ha uma em_enda ·que marca o modo do pro
cesso: ella diz (e principiando a ler). 

O SY.. M.t..1A {i-nterronpendo-il):-Essa emenda é 



Câmara dos Deputados - Impresso em 30/12/2014 17:09- Página 3 de 8 

46 SESSÃO EM ·6 DE JUNHO DK 1826 

minha; ' mas nunca tive a intenção, que me suppõe 
o illustre deputado. -

O SR. Souz.\ FR.\NÇ.\ (conti7iuando) : -A· emenda 
acha-se na m3Sa apoiada; eu fallo segundo O que 
(>lia diz, para esclarecer a camara do que sei. . 

Mandou a este tempo á mesa o Sr. Teixeira de 
Gouvêa a sua emenda nestes termos: 

cc E)JENDA 

« Que se supprima o seg•ünte-0 ministro de 
estado, etc.-E que qualquer empregado, etc., incor
reráõ nas penas do art. 2°. >> 

Sendo lida, disse 
o SR. Cosu AGUI.\R :-Como já está na mesa uma 

emenda para a suppressão do artigo, e ella ainda 
não foi apoiada, c~eio que V. Ex. deverá propo-la 
para ver se se apo1a. 

~endo proposta foi apoiada, e entrando em dis
cussão, disse 

O Sn. Lt:-.o Coun:suo :-Sr. presidente, eu me 
levanto l?ara sustentar a emenda do Sr. Vascon
cellos. Ja na discussão do segundo artigo fui de 
Yoto que elle se supprimisse; porque esta lei não 
deve ser obrigntiva senãc para os deputados, c 
senadores, que não quizerem vir tomar assento na 
sua respectiva camara, e nunca para as autoridades, 
com quem nada temos por ora; a commissão assim 
o pareceu entender quando disso no primeiro ar
tigo-todo o deputado, etc.-0 que quer dizer isto 'I 
E' que não ha embaraço fóra daquelle. que de
pende da livre vontade do depurado, ou senador; 
deu-s~-\1\e o seu di?loma; fica só dependente da 
sua vontade; e a lei é então para quando elle depu
tado. ou senador não quizer tomar assento. 

O primeiro artigo é bem expressivo·; 1nas todos 
·os outros estão com elle em contradiccão mani
festa: desgraçadamente passou· o segundo: mas este 
terceiro . não deve passar. Como é que se tral.a de 
impôr penas ao ministro de estado, se isto depende 
da lei de responsabilidade, que ainda se ha de dis
cutir ? Como se poderá fazer effectiva a responsa
bilidade do ministro, se não está marcada a fórma 
do processo, que se ha de intentar neste crime? 
Sendo a lei penal, deve necessariamente tratar do 
processo; o contrario é cousa, que nunca fez legis
lador nenhum; pois no momento em que a lei se 
publica, se faz elfectiva a resllonsabilidade daq_uelle 
que a infringe; e deve ser castigado conforme a 
lei: tudo o mais é illusorio, e indigno desta ca
mara; porque não h a de um homem commetter um 
crim3, andar entre nós dous e tres annos, e esperar 
que venha a lei para ser punido. 

Presume-se aqui que não virá tão cedo a lei da 
responsabilidade; pois . em quanto a -não fizermos é 
o mesmo que não havermos feito nada; porque 
ainda que venhão, e se ajuntem um milhão de depu
tados, e senadores, o systema nunca . irá adiante. 
(apoiado geralmente.) Esta é .a chave mestra . para 
o fazer marchar (apoiado) : as ·outras são leis pe
quenas, primeiro que tudo devemos tratar .desta, e 
depois tratarmos das outras, porque então já tere
mos a base lJara fundar sobre ellaos nossos trabalhos. 
(apoiado .) Eu não digo que não se admitta a dou
tnna do artigo ; mas deve ficar adiado até que 
venha a lei da responsabilidade dos ministros, e das 
outras autoridades, pois este facto ha de ser expres
samente declarado nessa lei. A emenda, de que 
fa.lla o Sr. secretario, não marca a fórma do pro-

cesso das autoridades, · indica o modo de proceder 
contra o deputado, ou senador para saber-se se são 
reaes as diffi.culdades · que apresentarem, porque 
não havemos de declarar pena sem se tomar uma 
deliberação sobre estas diOiculdades. 

O projecto pois cadúca: porquanto em todo elle 
não se falia no processo : acho me.smo que cadúca 
o segundo artigo, que desgraçadamente passou. 
Quem ha de fazer effectiva esta multa, que se impõe 
á camara? O juiz de fóra, que. é quem tambem ha 
de pagar a mesma multa 'l O procurador do con
selho, que . tambem é réo, e que por conseguinte 
tambem ha de pagar'? O escrivão, que não tem 
autoridade para isso ? E' necessario declarar por que 
~utoridad_e se ba fazer eff~ctiv~ esta pena. O pro
Jecto o nao declara, e por Isso c que eu digo que 
cadúca em tudo. Quando se debaterem os artigos 
addicionaes, deve fazer-se esta emenda. 

O Sn. ALMEIDA E Ar.nUQUERQUE :-H a pouco se 
acabou de decidir que a camara que não expedisse 
os diplomas incorria na pena do arl. 1.0 , e na de 
uma multa de 000$. Agora temos o ministro de es· 
tado com uma pena menor do que a camara o que 
é contradictorio com os princ.:ipios estabelecidos : 
temos mais, quem é este empregado responsavel 
quan~o impedir quo os devutados, e stmadores 
venhao tomar assento ? Eu não sei; naturalmente 
ha de ser algum particular, que aconselhe o depu
tado, ou senador que não venha; c este· tem a 
mesma pena que o ministro do estado, que o póde 
constranger a não vir: emfim á camara, que é quem 
ha de ser incumbida da remessa dos diplomas, 
tambem se lhe impõe esta pena: mas se esta assen
tado que a camara tenha uma pena maior, como se 
quer aqui estabelecer uma pena menor? Eis tres 
contradicções muito claras; seria necessario emendar 
este artigo. mas eu sou contra as emendas; porque 
ha já uma immensidade. dellas, que sendo ao depois 
postas á votação fazem . decidir contradicções: por 
tanto voto llela suppressào do artigo. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvtA :-Tem-se proposto 
a suppressão do artigo, uns pelo fundamento de não 
haver ainda lei de responsabilidade, e outros,_ porque 
o achá o contradíctorio com o que se venceu. Eu acho 
que nem em um, nem em oütro caso se deve sup
primir; porque· não é em tudo como entendem os 
illustres deputados. Quanto ás multas que recahem 
sobre os vereadores, e officiaes da camara~ está 
marcado por lei que se devem lançar em receita a·o 
lhesoureiro, e o thesoureiro é obrigado a fazer a 
cobrança ; se a. não fizer, fica por e \la responsavel, 
e o corregedor .da comarca nas correições.lhe ha de 
pedir estas contas: portanto fica satisfeita esta du
vida. Dizer-se que era contradicção impôr menor 
pena aos ministros do que ás camaras: eu convenho, 
mas essa contradicção não nasce do projecto, e só 
apparece depois do que se tem vencido; por isso é 
que mandei a minha emenda; . porque umii vez que· 
as camaras soffrão uma multa-de l:O,OOS, e .incorrão 
tambem nas penas do art.. 3.0 , não éjusto.que as 
autoridades soffrão uma pena menor; mas , torno a 
dizer, esta eont.radicção não. appar.ece no projecto; 
só apparece depois da ma teria vencida -(leu o project~~) 

Tambem se di~se que o artigo era i~consequente: 
porquanto depo1s de haver o deputado, ou senador 
rec~bi~o o s~u diploma, a culpa é toda sua ; porém 
a le1 -nao qmz acautellar ' só o caso do deputado, ou 
senador, refractario, quiz tambem acautellar que não 
encontrasse etnbaraço nas autoridades, e por is~_o ___ 
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era necessaria esta: disposição: visto -que a lei tem 
por fim promover a representação nacional; ·não 
havia de contemplar. só os deputados. e senadores, 
isso seria o mesmo que nada; · mas devia tambem 
attender, como fez,.a tudo .quanto podesse emba:. 
raçar o complemento . da representação - nacional, e 
os embaraços são estes sem duvida que ella preveni o. 

Portanto conclúo que os argumentos, que se tem 
emittido não convencem: não ha na lei contradiccão 
nenhuma; e a supprimir~se, .visto o que está vên~ 
cido, devem ser unicamente as palavras-O ministro 
de estado. dos negocios do imperio~como digo na 
emenda ; porque sem duvida ha de a lei de respon
sabilidade dos ministros tratar destes casos, e esta 
loi de1•e em bre,·e entrar em discussão; mas o resto 
do artigo deve passar; pois nós desde já devemosres
ponsabilisar todas as outras autoridades, cuja lei de 
responsabilidade, sendo vcrdaLleiramente um co
digu, hatlo lo\"al' immonso tempo antes de decidir-se. 

O Sn. ALUEIDA E Ar.BVQUERQUE :-Eunãosei como 
se ha do conciliar o que acaba de dizer o illustre 
dr.putndo, com o que s~ acha vencido. Os meus 
argumentos não forão assim mesmo ainda des
truidos; ou torno a insti\T por e\\cs. Diz o artigo 
(lm) ora está bom claro que o ministro viria a ter 
uma pena muito menor do ·que a camara. (l.ett se
ywnda- t•e::) Quem é que está incumbido de remelter 
es&es diplomas 't Eu ent~n<Jo que é a camara: 
porquP. a não ser ella, não sei quem os hn de re
metter: mas a camara já tem uma multa pecnniaria 
além de uma grande pena, e como é que se vai 
impô r ·agora a esta mesma cam11ra uma pl'nn muito 
menor 1 ~lesmo no projecto ha uma gr11ndc contra
diccão; pOl"que diz no art. 2.0 -terá a camara uma 
mttlta-e no art. 3.0 applica·uma pena muito mnior 
á mesmá camara: é contrndicção bem manife~ta. 
Portanto ''o to ainda pela suppressão do artigo, visto 
que as emendas ainda são peiores do que o mesmo 
artigo. 

O Sn. LINO CourrNHO:-'Eu vou convencer o H
lustre deputado o Sr. Teixeira de Gouvêa pelos seus 
proprios argumentos •. Diz elle que se fação respon
saveis todas as autoridades, mas P.retende excluir 
ucs!e numero o miDistro . de estado! pois o illustre 
deputado quer que se fação responsaveis .os depu,
lados, senadores, camaras, e todas as ma1s autorr
dad~s menores, e por assim dizer, o capataz dos 
empregàdos ha de fie~ . exclui~o d~ste numero% 
quando elle é o q~S-. mats pó.d~ mtlu1r; porque e 
donde depe.nde· qua81 toda a g•r~a . ~os outros empre
gados 1 .DelXãr este que é o prmc1pal fóra da pena, 
é querer que não tenha effeito alei: ou os outros 
empregados, e igualmente o ministro hão de ser 
declarados na lei, ou quando se exclúa della o mi
nistro, tambem :se, . hão de excluir os mais empr~ 
gados; porque o contrario é deixar o pr~neipal, e 
isto não póde ser. Disse.mais o honrado membro 
que ha um meio de se ,_ etrectuarem as .multas. Per~ 
gunto eu1 não é á eamara que e a culpada 'l-E f!llem 
ha de verificar esta ·culpa;'. a mesma camara que 
deve pagar essa multa 'l Quem, os m~smos v_ogaes, 
gue compoem acamara? 'Isto não tem cabimento, 
E' ilecessario que haja um 'processso, 'pe\o qual se 
mostre· qu~~ camilra incorreu ~a-pena, · e e~e de!e 
ser formàhsa!lo por• ~ma , antondade; que naoseJa 
a mesma camara. 

Sr. presidente;· eu já mostrei que -havia inconse
quencias, e inconsequeucias muito grandes: sem se 

~rata r da lei de responsabilidade rião -s-e-::~de fazer 

cousa alguma. Passou. já o · segundo artigo desgraça
damente; porque, torno a· dizer, a materia do pro- . 
jecto . tinha só por fim exigir dos deputados, -e se
nadores que comparecessem nas :!>Uas respectivas 
~aras; e quanto . ao .. mais de que agora se trata, 
1sso deve ser declarado na lei de responsabilidade 
dos minist!os, e emprepados ~ubl~cos : lilpitenio-:nos 
por ora, v1sto que está venCido, .a responsabilidade 
do corpo da municipalidade, e tratemos das outras 
penas quando tiyermos a lei da responsabilidade; 

o sn:.· TEIXEI_RA DE Gouv.ÊÀ :-Euvejo que o Ülustre 
orad?r combate~~ minha _opinião julgando que · eu 
quena que os mmtstros nao ficassem responsaveis: 
pelo contrario eu só disse, que : como a lei da respon
sabilidade dos ministros não podia tardar a entrar 
em discussão, não devíamos agora tratar deste ob
je~to; mas nunca foi d~ minha· intenção ·que · elles 
nao fossem responsave1s, antes eu :;empre serei de 
opinião contraria; 

O Sa. Lu~ o CoutiNHO :-Eu não posso concluir 
tal cóusa; porque se se guarda a applicacão da 
pena a~> ministro de estado, para quando sê tratar 
da lei da responsabilidade, então tambem guardemos 
11 dos outros empregados. · 

Não h.avendo ainda sido apoiada a emenda do 
Sr. Teixeira de Gouvêa, propô-la o Sr. presidente, 
mas foi rejeitada. Continuando a discussão, disse 

O Sn. PADJ.A E SouZA:-Nós em as nossàs dis
cussões, e votações devemos ser coherentes com o 
que se tem vencido, para que não · facamos uma 
cousa monstruosa. Cada deputado deve" s"mpre ter 
em vista fazer a lei o melhor possível, para que ella 
possa sahir boa; Ora neste sentido é que vou fallar, 
e parece que o não tomarão muito em consideracão 
os illustres deputados que me precederão. Se já· se 
venceu que os deputados, sénadores, e as camaras 
tivessem uma pena maior, ou menor, como havemos 
de deixar impunes as ,outras autoridades, e princi
palmente aquella de quem mais depende o negocio, 
sendo mesmo quem passa os dip1omas aos sena
dores 't Estas razões mo fazem votar contra a emenda 
sup~ressiva. 

E ·verdade que a lei foi mal ordenada; porque 
não se marca o modo de processar os deputados, 
e senadores: mas o que havemos de fazer agora 'l 
Ha de se fazer uma lei contradict.oria da maneira 
que aqui se tem dito? Isto de nenhum modo: por 
tanto escolha~se a emenda qutl fôr mais propria; 
e o meu voto é que torne o projecto ã. com missão : 
o regimento da camara não se oppõe a isto, porque 
não tem um artigo positivo que o prohiba, e em 
todas as camaras é permittido que qualquer membro 
o requeira : o regimento do senado a.té o determina: 
isto posto, acho que se póde adoptar esta medida, 
por isso a proponho em primeiro lugar,-e no caso 
de não passar, então me verei obrigado a offerecer 
alguma emenda para se · remediar algumas imper-
feições da lei. .. , . ' 

o·-sl\: Pl\EStDBNTB! -'-O -regimento manda que 
depois da discussão seja remettido o projecto :a 
uma -commissão ;. pore conseguinte -fica satisfeito o 
Sr. rleputa~o. · · 

6 SrL PÂoiA 'B SouzA_:~ O regimento mànda 
depois que se eneerrar, a diScussão, mas o que eu 
proponho é outra coúsa. ··Oprojecto tem· lacunas e 
não se póde bem emendar sem que :volte á com
missão yara as' supprir: e podemOSc esperar-:-para 
decidir at-é que elle venha da commissão. · 
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o Sa. PRESIDENTE :-Ha dias se venceu já o con- póde a commissão augmentar .nem . diminuir cousa 
trario. - alguma. 

o SR. p AULA. E Sowt.t.. ~-() qu.e se veneeu to i a O S\\. Yt..sc.oliCEu.os :-iinha pedido a palavra, 
respeito do adiàmento. . para dizer que não deve ir á commissão sem que 

O SR. P RESIDENTE:_ Par_ ece que é 0 mesmo primeiramente se decida nesta camara, se deve, ou 
não fazer parte do projecto o art. 3°, e tambem se 

que propõe o Sr. deputado. deve ser geral o processo, ou se havemos de fazer, 
O Sa. VASCONCELLOS :-0 que vai este projecto como manda a ordenação do reino, processos parti

fazer . á commissão? Eu não acho que tenha neces- culares para cada um dos empregados. Esta emenda 
sidade de lá ir. · nos vem fazer uma grande confusão, já no outro 

0 SR. SouzA FRANÇA:- A ordem de decidir o dia aconteceu o mesmo. 
projecto, é perguntar á camara, se passa para ter- O Sa. Dus:-Eu decerto penso que será sempre 
ceira discussão : se a camara! pelo que alcanç~u grande o embaraço em ajuntar os reJ?resent.antes 
das discussões entende que nao deve passar, entao da nacão, emquanto não houver um mew, tal como 
rejeita-o e mor~e o projecto; mas se fôr de pat·ecer, este q"ue lhes aplane as difficuldades: por isso re
que elle passe, então creio que tem lugar o que clamo sobre a lei a attenção dos Sra. deputados, que 
diz o nobre deputado. . • : estão aqui e que experiiJlentarão faltas nos presí-

Fallarei auora da cJoutrma conteuda no art1go. dentes das -províncias, e faltas notaveis; e não ~ei 
Es\e project~ é e?deressado á fazer effectiva a r~- qual seja o motivo, porque estes senhores se não 
presentação nacwnal nas ca~aras da_ ass~mblea lem expressado a tal respC'ito. 
geral e o meio que adepta ao dtto respetto, e com- Eu não tenho documentos authentico!:', senão os 
minar e estabelecer penas contra os deputad.::s e se- apresentaria ; mas nem por isso deixarei de lembrar 
nadores que deixarem de vir tomar assento, cor- algl!mas cou!!~S que são notorias. . · 
tando n~ escusas com que elles possão cobrir a sua Nós sabemos que foi wna barca de vapor buscar 
ommissão. depufados, apezar de hayer sabido a tanto tempo, 

A lei primeiramente estabe~eceu pen~s contra as ainda nãõ voltou, parece· que evaporou-se: tenho 
camaras do~ conselhos, que nao cumprirem com os demais ouvido que alguns deputados quando che
seus deveres, remetlendo os diplomas aos de~utados garão, não forão mui bem acolhidos e alé a alguns 
e depois trata dos ministros de estado, como 1ncum- se lhes mandou que voltassem. · 
bidos de expedir os diplomas aos senadores e quand_o Torno a dizer, não posso apresentar documentos: 
os não expedem e influem no retarda~ento dos di- se me engano é de boa fé; não é minha intenção 
plomas dos deputados: por consegum~e entrando ser calumniador; mas parece que estes factos se 
na doutrina do artigo, não póde o proJecto passar tem passado, e . uma vez que se principiou a lei, 
sem elle; porque d? contrario ficará sem effeito. devemos acaba-la: quando tratarmos da)ei deres-

Quanto ao que dizem algul?-s Sr~. deputados, que ponsabilidade então suppriremos o que nella falta, 
ha lacunas no projecto, é mm obvio ; por9.uanto é porém de modo nenhum se deve supprimir agora o 
preciso que se declare aonde ha de se~ feita a ac- artigo em questão; elle é .muito attendivel. 
cusa.ção, como é que o rêo h~ de ser ~';lvtdo para sua Quanto á lembrança . do Sr. deputado que quer 
defeza; porque ninguem .pode l_egttlmamente s~r que a lei vo!te á commissã_o me par~c~ bem e ~eve 
~ondemnado sem que seJa. <;JUVIdo; é _necessano a commissao attender mats ao espmto da le1 do 
saber quem hão de ser os JUizes, que hao de pro- que ã letra; porque o espírito sempt·e vivifica, e a 
nunciar este senador, ou deputado, e como se ha de letra muitas... vezes mala. Portanto voto · que vá á 
decretar esla pronuncia. cõmmissão e · que supprindo-se as lacunas, volte 

A respeito da ordem do llrocesso, tambem. é ne- para se decidir. 
cessario que se declare; vtsto que a espec!e e 0 o Sa. PAuLA E SouzA:--: Peftl que vejo ·não se 
juizo é novo e n~o p~de ficar na comprehensao dos propõe a min_ba emen~a á votação: poi:ta~to vou 
casos crimes ordmanos. Portanto ha ~ande lacuna fallar a respe1to do artlgo. . _ 
no projecto1 q~e se deve encher; e por Isso voto que Os senhores que querem, que se supprima, fun-
vá á commtssao. dão-se em que ial\a a lei de responsabilidade, que 
· O Sa PAULA E SouzA mandou a este tempo á é preciza para fazer effectiva a pena; mas ·pergunw 
mesa a ~na proposta, que sendo lida na fórma se- eu, esta lei não é geral? Venceu-se que sim. Por 
guinte conseguinte qu~ embaraço ha _que não esteja neºa 

« PROPOSTA o. processo? Quando se determmar o processo, entao 
.. . to á com-missão se imporá a pena. . · 

« Proponho que vo •• e 0 proJ~c as lacunas e A lei não é só para esta sessão, é para sem;Pre; 
para organiza-lo de novo, supprmdo por isso àcho que . a falta d_o p~ocesso não e _um 
tendo em vista o vencido. » argumento assaz forte, p01s logo que elle e:nsta 

E apoiada, disse o mesmo faz.,.se a pena effectiva, não sendo a lei só para 
Sa PAULA E SouzA :-Eu quizera que se votasse tres ou quatro mezes, ma~ \}ara toda~ às legisla

já sobre a emenda, p,ara depois fallar acerca do turas. lnd~ agora suppnmir este artigo, faremos 
projecto. , uma eousa ' contradict.oria com o que jà se venceu : 

o Sa. CLEHENTE PEREIRA :-Eu creio que ain~~ voto portanto _' que passe. 
depois de vencido, tem lugar .a propos~; porque Ja . Julgada então a ma~ria suJ!icientmpente disco
aqui se, estabel~u. que ~e~ms devenctd_o !fllalquer tida, {lropô~ o Sr. pres1dente ~ .vota~o: 1.". se o 
projecto ha de rr á commissao para o redigJr. art. 3.0 devia ou_ não ser suppnundo ;_venceu-se que 

0 Sa. PaESIDE!t'TE:-lnfallivelmente ha de voltar não: 2.", se devia passar tal qual; nao se venceu: 
á commissão. 3.", se se approv~va a proposta do Sr. Paula e Souza; 

O SR. TaiXBIRA DE GouviA: -. Por_ém vo_ltan~o venceu-se que stm. 
d d •"'o n o O Sa. TEtxEtt\A. nE Gonvb : - Eu quizera que depois de encerrada a~u.n a tscussao, en.... a 
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V. Ex. propuzesse á votação, se vão com o projecto deixa nada a auvidar: supprindo-se as lacunas 
as emendas, que ainda se não tornarão em consí- fica ao arbítrio dos Srs. da commisEão o fazer~m a~ 
deracão. indic~ções, que julgarem conformes ao que. está 

O Sn. ·SouzA. FRANÇA :-Ainda ha mais; como o venCido. 
artigo não passou, deve dedarar-sé, se a com- O Sa. _LINO CouTINHO :--:-0 que é que está vencido 
missão fica autorisada para o redigir de outra fórma; neste art1go '! A camara amda o não ~abe : e como 
porque talvez a maioria da camara não queira re- é_ que ~iz_ o honrado membro que o que está v en
jeitar a sua doutrina. · · Cldo nao mverteu a ordem das proposições! Per-

O Sa. PAULA E SouzA :-[sto mesmo foi a minha guntou-se se passava o artigo ; . decidio-se que não: 
intenção; porque já se ven.ceu, que a camara ti- mas o 9'!e é_ que l!assa,? A commissão é que o ha 
vesse esta pena, e mudando-se a doutrina do artigo, de dec1d1r'l Isto na o pode ser. E como diz o honrado 
fica então contradictorio. membro que esta votação está em ordem 'l E' não 

O SR. TEIXEIR.-1. D,E GouvÊA:-Uma vez que não entender as cousas, perdôe-me o honraao membro 
se supprimio o artigo, deve V. Ex. propôr á vota- -I.u~ndo diz que não se inverteu a ordem das propo~ 
cão da camara, se os empregados publícos, que im- siçoes. · · 
pedirem que o deputado, ou senador venha tomar O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:- En me per-
assento, hão de ter alguma pena. suado que na terceira discussão podem haver 

O SR. MouRA:- O projecto vai á commissão emendas: por consequencia, pó de muito bem a 
para o redigir, e parece que se trata da responsabi- commissão apresentar o projecto redigido de novo 
lidade dos ministros; mas objecta-se que a lei da com emendas para a terceira discussão. 
responsabilidade ainda não está concluída ; por isso O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA:- A segunda dis
julgava que devia ir tambem á commissão que foi cussão ainda não está cerrada : tratou-se do que 
encarregada desta lei, para que o projecto se con- pertence ao art. 3. o; mas qualquer deputado, póde 
forme çom ella; pois uma vez que se manda encher ai_nda P!OPô.r as eme}ldas, que quizet; porque a 
as lacunas, temos de acautellar que elle não vá de d1scussao amda contmúa. · 
encontro com o que se ha de discutir pam o futuro A ~manda do Sr. Paula e .S?uza, é uma especie 
e fica assim acautellada uma cousa com a outra; se de adiamento: o que quer e que se supprão as 
é necessario, cu mandarei uina indicação. lacunas, mas isto é mesmo para a segunda dis .. 

O SR. ARAUJO VIAN:u :-Pergunto se depois de cussão; porque ella não está cerrada. 
redigido o projecto, e vencida a sua doutrina, elle O SR. ARAUJO VIANNA :-}las a do terceiro artigo 
ha de ainda tornar· ;í com missão'? Eu creio que sim: está cel'rada. 
mas como se não sabe o que ella ha de fazer, pare- 0 SR.. TEtX.F.tR.A DE GouvÊA. :-Isso sim; 
ce-me que se deve decidir, se terão penas os em- p S 
pregados publicos, para a cornmissão pod~r dizer r!'poz então mais á votação 0 r. presidente o 
que ·pena será ; pois a segunda discussão esr4 segumte: 
cerrada. ltJ.o Se os ministros de estado, ou qualquer au-

0 Sa. CosTA AGUIAR:-E' preciso que nos en- toridade publica, que influírem para o deputado, 
tendamos, de outra maneira não se póde redigir a ou senador não tomar assento, devião, ou não, ter 
acta e depois· temos ainda novas questões : por- .uma pena marcada na lei; venceu-se que sim: 
tanto vou ler o que está vencido (!eu.) Agora entra .. 2.o Se esta pena 'devia ser a mesma decretada no 
em duvida, c.omo se ha de entender esta indicacilo art. I. o; não se venceu; se devia ser a do art. 2. 0

; 

do Sr. Paula e Souza (leu): é pois preciso decidir tambem não se venceu; se de\·ia então ser maior 
isto, para que a cornmissão saiba 0 que deve fazer: do que se tem vencido nos arts. 1.0 e 2 o; ,·enceu-se 
se ha de pôr cousas de sua casa, ou como o ha de que sim·; , 
fazer. A commissiio é que 0 deve determinar. <<3.o Se deve ficar a cargo da commissão graduar 

a pena, para sobre ella deliberar depois a camara ; 
O Sa. LI:o<o CoUTINHO :--0 que acaba de dize1· o venceu-se que sim ; ~. 

Sr. secretario, é justo. A ordem da votação~ p~rc- u4:.o Se as emendas apoiadas, pelo que respeita ás 
ce-rne que não foi direita. lacunas do projecto, devião ir á commissão com o 

Primeiro qu~ tudo, antes de se haver proposto se mesmo proJecto, pà.ra as tomar a commissão na 
estava fechada a discussão, devia ter lugar a indi.- consideração que merecerem; venceu-se que sim : 
cação do Sr. Paula e Souz11, porque então ficaya em consequencia não foi julgada ultimada a se
livre á commi:;são redigir o projecto; . mas não se gunda discussão, reputando-se por isso adiada, até 
fez assim: propôz-se se devia passar tal qual; deci- que tudo :voltasse da commissão. 
dio-se que não; e depois é que se propôz a indi- · Se~uio-se a ·segunda parte da ordem do dia; e o 
cação do Sr •. Souza: isto inverteu a ordem: por Sr. Cruz, como relator da commissão de justiça 
consequencia acho que é necessario fazer o!ltí:·a vo- criminal, leu, á cerca do requerimento de Ricardo 
tacão. subsequente, para se poder ordenar a acta; Ramos de Carvalho e outros, o seguinte 
po"rque parecerá uma cousaextraortlinaria, que de-
yois de se hanr tratado da suppressão, vã ã com- « PARECER 
missão para redigir. · . · « A'cerca do requerimento do major Ricardo 

O SR. DIAS :-A ordem da votacão não se in- Ramos de Carvalho e mais súpplicantes; que se 
verteu. A indicação do Sr.: Souza é para adiamento queisão que. se achão presos d~sde Setembro de 
e o contrario se venceu ha . poucos dias: quando se 1824 e retidos até o presente, fechados á chave nas 
apresentou a indicação; apresentou-se em regra ; ·ir estreitas prisões desta côrt.e, sem:.Se lhes ter...jámais 
á commissão para supprir lacuna!>, não é para con- formado eulpa; a commis.Qão é de parecer que se 

. testar o que está vencido. remctta ao ministro da j~Jst!ça, para lhe dar a direcção 
A indicação está em termos tão claros, que n.a~~~w-•ôr conforme a dire1to~ Paço da camara, 6 de 

• 13 
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Junho de 1826.-Assígnados os membros da com
missão.>> 

Sendo posto ern discussão, disse 
O .Sn. Ooontco: - Opponho-me totalmente ao 

J>arecer da commissão, póis, é inconstitucional. 
Esses homens queixão-se de infracções da lei, e a 
commissão quer que o requerimento st~ja rcmettido 
ao· m\nistro, tahrez á aquelle mesmo contra quem 
tem lugar essa accusação; o que na verdade não 
ouso affirmar, mas é muito possível. 

Examinemos, senhore.;, se os requerentes estão 
presos sem culpa formada: a ser assim, acha-se offen
ifida a constituicão. E havemos nós de re netter o 
requerimento a quem é accusado de a ter oYiendido '? 
Nós somos guardas da lei; vie.mos cá para tornar 
elfectiva a responsabilidade dos que abusão della: 
nada ; l?emelhantl'i parecer não tem cabimento 
algum. 

O Sn. 'fEIXEll\A DE Gouvh: -Eu sou da mesma 
opinião e que se pecão informações ao governo sobre 
tal objecto. (Apoiado.) 

O Sn. Cnuz :-Consta-me que esses homens estão 
soltQs, e é uma ,·erdade, que estiYerão presos sem 
culpa formada todo esse tempo. A autoridade que os 
prendeu e t1. que assim os co·nsen·ou é responsavel, 
.muito principalmente havendo amnistia que man
da,·a perdottr a todos os pernambucanos, nestas 
drc•tmstancias, portanto, a parte tem direito de 
se queixar e deve tomar-se em consideração a sua 
queixa. 

O Sll. O no RICo: - Ainda que estejão soltos, 
isso não tit·a que tenha havido crime antecedente
Jll<>nte. 

O Sn. V ~scoxcELLOS : - Não podemos interpôr 
0 1wssü juizo se:n c~mhecimentos e info~·mações. O 
reqnerimenlo deve n ll.O governo para mformar se 
esses fact.os são verdadeiros, depois então delibera
rem JS; porém, nunca se deve mandar ao ministro 
tla justiça; e requeiro que se julgue nullo o parecer 
da commissiio. · 

O Sn. CosT.\ AGUl.\n:- Não sei se esses ho:nens 
ainda estão presos ou se estão já soltos: elles dizem 
q_ue estiin presos. O parecer da commissão é muito 
manco. (Apoiado.) 

Devemos saber, que ha muita gente que se achava 
presa e mettida em commissões militares ...• mas 
deixem 1s isto por agora. 

O que <lisse o Sr. Teixeira de Gom•êa, ~ ro.~l.\.tQ 
bem entendido, limitemo-nos· por ora a pedir ao 
goYcrna e:>clarer.immtos, e vejamos o que se nos 
diz: d~pois a . camara tomará a deliberação, que 
julgar necessar1a. 

O S1\. Lum CounNRO: - Por ve.1.e.s le.\.1.h~ }á 
aqui ernittido a minha opinião: que a camara dos 
deimtalos ou o corpo legislativo, não .se deve intro
rné't.ter na repartição das outras; mas é necessario 
q11e saiba túdo o Brazil que estacamaraéosustenta
cuhl das suas garantias, ·q_ue logo q_ue se ataf{Ue as 
garanti<IS do cidadão, esta camara será sempre o seu 
defensor. 
· E' desgraca . que tenha havido tantas infracçõ~s 

nos direitns"índividuaes do cidadão! Um cidadão a 
ta.nt() -t~m\}'.1 Qre.so e.m carce.re. sem cut~a (Qtro.ada t 
E' uma violação da constituição. 

O parecer não ~eve passar : não se póde remetter 
0 Tcqu~riment.o ao ministro da justiça; porém de
vemo:" pc.lir e;;clarçcimentos sobre semelhantes 

factos, para depois de , a camara bem informada 
poder deliberar ; e nestas vistas, é que devemos 
sempre obrar em taes circumstancías: tanto é pre
e,)so que limitemos a nossa autoridaae, como a auto. 
ridade do poder executivo. 

Dizem que esses homens já estão soltos; eu dou 
já pat:abens, Sr. presidente, a esta camara; porque 
talvez se soubesse, que estes homens requererão 
a el\a. ~ é uma victoria para o corpo legislativo. 

Veio então á mesa a emenda do Sr. Teixeira de 
Gouvêa. 

<< Que se peção informações ao governo. » 
Senda lida e apoiada, disse 
O Sn. PIRi!S FERREIRA : ....-.. Não estava na sala . 

quando se leu o parecer da commíssão sobre esses 
1 

presos de Pernambuco : elles forão já soltos ; mas 
não esth·erão presos sern mais nem mais; tirou-se 
devassa e forão julgados na relação da mesma. ' 
província e agora absolvidos ; por isso estão já 
soltos. 

o sa; AUIEIVA E ALBUQUERQUE: - Acho que 
não se pódcm pedir essas informacões se os homens 
estão já soltos : o que me parec·e é que a camara 
deve perguntar quando {orão preso~ e por que mo
tiyos e que tempo estiverão na prisão. (Apoiado.) 

:Em seguida mandou á mesa o illustre orador a 
seguinte · . 

(\ lJ.)\Y.NDA 

(C Proponho que as informações, que se pedirem 
sejão sobre o motivo dél prisão; o tempo em que 
forão:presos, o tempo que estiverãortasprisões, e em 
que prisões, e seesth•erão" com culpa formada,))-Foi 
apoiada. · 

O SR. VAsCONCELLOS :-A i'nformação que acaba 
de dar o illustre deputado o Sr.- Pires Ferreira, não 
satisfaz; porque diz que se procedeu a devassa, e 
que_ e~tes hon1ens forão julgados na relação: pois, 
forao JUlgados sem estarem em Pernambuco I Acho 
que o illustre depu lado não estará muito ao facto: 
pois, é impossível que tal acontecesse : nunca se 
vio julgar-se um home.m ausente: portanto, são 
necessarias as informacões do governo, não po
dendo a camara deliberar sem conhecimento de 
causa. 

O Sa. LI NO CouTINHo: - Quando fallei sobre o 
objecto, bem claro me expressei : não trato de um 
ou outro requerimento, em particular de nen.num 
individuo, trato da doutrina g~ral, ou do qué deve·mos 
fazer logo que appareça materia de infracção. O 
illustre deputado disse que forão estes homens já 
~oltos por sente':lça, que se tirou devassa, tudo 
ISto me parece mconsequente ..••• Quando en
trou este reqperimento 't Queira o Sr. secretario 
dizer. • . 

O SR. SouzA FRANÇA : - A 2B de Maio. 
O Sn. Lu~o' CouTINHO (continuanck):- São ao 

todo oito dias~ Pois, estes homens vem illlldir a 
camara, q_ue estão presos sem culpa formada,· que 
não se lhes tem feito nada% que estão fechados em 
carceres, quando já tem Sido soltos l Parece que 
estes cidadãos não havião de calumniar assim uma 
au\ondade perante esta respeitavel camara : aqui 
deve haver mais ou menos. O que temos a fazer e é 
da nossa competencia, é pedir informações sobre 
este facto para dar as providencias, e a todos os outros 
que possão aconte<:er. 
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O Sa. SouzA FRANCA:- Não é este um facto que O Sa. PIR~s· F~RRE.IRA: - Quer~ declarar que, 

.se tenha como particular, todos sabem que nas 'Pto- q\\ando falle1, nao disse que bav1ão sido julgados 
vincias qualquer homem, sobre que recahe a mais todos os presos, rp.as q1;1_e alguns estavão nesse caso, 
leYe suspeita de certos crimes, é mandado logo para póde ser que nao seJ!!O estes, não 0 sei. não se 
o Rio de Janeiro, sem se embaracarem do mais as entenda de outra maneira. . ' 
4tutorídades remitentes : o minisíro não se lembra 0 s C 
d . d d R. _ UNHA ~TOS: -Sr. presidente, não sei 

os requenmentos estes esgracados, e elles vão quae;> forao os mimstros que tratarão deste negoct·o. 
ficando presos: isto são factos muiio notorios. 

Sr. presidente, eu não sei como, ou com que entre~anto. vemos que a desgraça tem cabido sobr~ 
estes mfehzes. 

direito alguma autoridade póde lançar mão de um cida- Immensos cidadãos brazileiros têm sido victimas 
dão, e remet!ê-lo preso para longe do seu domicilio, da ba. rbaridade J"á dos governadores de armas, J·a· dos 
e O que é maiS, sem lhe haver formado culpa: isto é d ll h 
perverter a ordem publica, destruir a segurancaindi- }!resl ente~. asta aver uma leve suspeita que um 
vidual com manifesta infracção da constituiçâo. om~m foi· con!ra a causa do imperio : basta um 

Supponhamos que a salvação do Estado exige que catncho, mand~o-no despoticamente enterrar nos 
se prendão por ventura dous ou mãis scelerados, em abouç~s; pegao ne~e e remettem-no para aqui 
prendão-se : mas que ? Hão de ficar' presos, ou ser pe os mais asperos cammhos, falto de todos os soc
remettidos sem culpa formada 't Não, certamente : cor:ros, expostos a todas as inclemencias, e até de 
som pronuncia não ha prisão le

0
..,al que possa conti- noite mettem-no em couros, para mais lhTemente descançarem os seus conductores. 

nuar: e todavia continuão, e os factos são muitos, Sr. presidente, a prepolenciaassiste ainda com 
E' necessario pois, que façamos cnteRder que a os governadores de armas; não ha um cidadão ue 
constituição não é papel pintado: (Apoiado geral- se pos.sa julgar s.eguro de taes insultos. Portan'toq, 0 me11-te\ qJ.Ie se devem inteiramente respeitar as é d d 
formulas salutares do processo, sobre as quaes ha de n.egocw e multa po~- eração; ''O to pelos esclare
o cidadão ter segura a sua libel'dade :. tudo o mais é ctmentos, para que seJao punidos com todo o rirror 
abuso do poder. da lei, aquelles que a infringem. "' 

I'egar n'um homem e prendê-lo sem culpa for- O Sn. REZENDE CosTA: -O governo tem publí
mada, é uma infracção da constituicão, muito em- ca~o, até nos dia_rios, portarias pelas quaes deter
hora o homem :;eja réo, o :ministro ou os subalternos, Jmna, que se na o mandem mais presos sem culpa 
que assim procederão, faltarão ao seu dever em não formada. <? go':erno. tem dado as providencias a 
lhe formar a culpa, e de"fe ser punido o ministro, este respe1to: 1St o e uma verdade. Estes mesmos 
se não pedio a responsabilidade da autoridade, que presos que vieráo ainda sem ella, se lh!'s mandou 
por tal modo os remetteu; arrancando-os do seu 0 • processo para a relação, para ali serem senten
domicilio e dos soccorros de suas fatnilias, sujeitos Ciados. 
a todas as miserias de uma longa e distante prisão, O Sn. _VAsco.scE~L~s: -1Essa~ portarias, que 
para depois se lhes dizer que estão innocentes!L .• E' apparecerao nos dtarws, determtnão sim quo não 
portanto o meu voto, que não só se peção. ao governo venhão pres!?s sem culpa formada, mas não em casos 
esclarecimentos sobre este facto, mas que nelles se geraes: entao_ manda-:se que sejão induzidas as 
especifique a época em que estes cidadãos forão culpas : daqui se conclúe que o mesmo governo 
presos, á ordem de quem, e por que motivo e a autoriza par~ pren~er-se_ sem ~ulpa formada; e de 
razilo porque a tanto tempo se lhes não tem formado outro ~odo nD:o.c~ntmuanão a VIr esses presos. 
calpa; ~porque se são criminosos devem ser logo Estao. demais vmdo homens de Pernambuco para 
castigados: eu não fallo a favor dos criminosos; serem Julgados aqui. quando diz a lei qne aonde ha 
fallo a favor das garantias do cidadão: conseguin- relação não se envião presos : todavia o meu voto 
temente conformo-me com a emenda do Sr. Albu- é que não se emitta por ora opinião a este respeito 
querque. emqnanto não tivermos esclarecimentos do governo! 

O Sn. VERGUEIRO: -Quando ha· violações nos mas torn~ a_requerer que se declare nullo o parece; 
direitos índividu!!-es, não nos cumpre outra cousa, da c~mmissa_o, ~es!D? porque se~do isto uma in
do que ton~ar responsavel esta autoridade. (Geral- fracçao da constitmçao, a comm1ssão de peticões 
mente apoiado..) Se nós havemos de fa~er leis para devia remett.er este requerimento para a de co:risti
serem violadas, melhor é não fazê-las: portanto, tl!ição e não para a de justiça criminal, a quem 
creio que não ha duvida que se devem attender ás nao compete. 
queixas destes cidadãos. . . O Sa._DIÁs :-Uequeiro. que além dos esclare-

Diz-se que estão já soltos; porém, no requeri- ~tmel_!tos propos~os1 . _se pergunte ~e estes homens 
mento allegão que estão presos: deve-se em canse- JUrarao a conshtmçao; quando Yier!!m as infor
quencia averiguar este caso por duas razões; a ma<;.ões direi o fim, porque jul~o isto nece~sario, 
primeira, se a queixa é justa, para se darem as pro- Se tivesse cem bocas, não podena abranger todas as 
videncias; a segunda, 8e é falsa para que isto se infracções que se tem commétido .: porque o seu 
conheça; porque a autoridade contra quem é feita numer!l e illim~tado; a constituicão cahe a pedaços ; 
perde na opinião publica, se se não averigúa. estã fe1ta em po. (A ordem geralmente. ) Guardarei 
(Apoiado): se com etreito os recorrentes yierão o silencio ; mas se não houver quem falle destas 
allegar falsamente que forão presos sem culpa for- in.fracções, d?s .vexames, e exterminio que teiD sof
mada, e que forão encarcerados de.tal modo sém o frido os brasdeuos ; de ·homens que atacão positi
serem, é necessario ·que sejão punidos pela sua vamente a liberdade do cidadão, não sei onde isto 
calunio ia: mas desprezar este negocio, manda-lo irá parár I 
ao ministro, quando a queixa é contra o ministro, .Ultimando-se a discussão, e julgada a materia 
não é admissivel. sufficientemente discutida, perguntou oSr. p_Iesi-

Portanto, voto pelas illustraçõ:Js, p&r e_!W cº"" dente .. se_ se..approvava o· parecer da commissão; 
nh~ceremos a veracidade do fa~' para ponermos 1 d~idiu-se.. 1}\l~ não : se se appro,·ava a emenda do 
~~rar. I Sr. Almeufu e Albuquerque, que comprehendia a 
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do Sr. Teixeira de Gouvêa; venceu-se que sim, 
pedindo-se informacões conforme o requerimento, 
e a forca da referida emenda, ficando salvo ao 
Sr. secretario especificar o que convier. 

Immediatamente havendo a palavra disse 
O SR. QuEIROZ :-Tem urgencia uma iniHcação, 

que quero apresentar. . 
E declarando o Sr. presidente que a podia mandar 

á mesa para ser lida, continuou o mesmo illustre 
deputado. 

o SR. QuEIROZ :-Soube que falleceu um senador, 
e como é parte componente da assembléa geral, 
parece que é . do nosso dever _mandar_mos uma de
putacão assistu as suas exeqwas : assim mostramos 
o nosso sentimento em se perder um representaftte 
da nacão, e fazemos igualmente ver ao publico a 
união ·e concordia, em que estamos com a outra 
camara. 

E acabando mandou á mesa a seguinte 

« INDICAÇÃO 

cc Proponho que se nomeie uma deputaçã3 do 
centro desta camara, para solemnisar as honras 
funebres do senador Visconde da Cachoeira, por 
sér parte componente da assembléa legislativa : e 
bem assim perguntar_ ao s~nado a hora e lugar, 
participando-lhe tal deliberaçao. » 

Sendo apoiada, disse 
O SR. VAsco:-<cELLOS :- Não sei se esse senador 

já havia tomado assento. 
O SR. QuEIROZ :- Nas listas do senado vem como 

senador. 
Posta em discussão a urgencia, e não havendO 

quem fallasse, propol-a o Sr. presidente, e foi ap
provada em consequencia teve a indicação segunda 
leitura, 'e sendo julgada materia de deliberação, 
disse 

o· SR. V.4.SCONCELLOS :- Creio que não "devemos 
tratar deste negocio, porque já hoje o não podemos 
decidir. Se o illustre deputado tivesse apresentado 
a sua indicação no principio da sessãn, poderíamos 
ter tomado as medidas, que são necessarias; porém o 
mesmo senado não nos -communicou nada sobre 
isso ; portanto não póde a indicação ter lugar. 

dizer, que me parece, que este senador não chegou 
a tomar assento ; e por isso não póde gozar das 
honras funebre~ como senador : e talvez que o se
nado não ~os participasse cousa alguma por essa 
mesma razao. 

o -SR. LINO COUTINHO :- Eu estou pelo que disse 
o Sr. França. O senado não nos participou, não 
nos c~nvidou, e não ha _no regimento artigo algum 
sobre Isso ; como é entao que havemos de mandar 
uma deputação 'l Eu creio que muitos dos honrados 
deputados lhe farão espontaneamente este obsequio, 
ma~ por uma deputação; parece-me que não tem 
cabimento. 

Julgada a mataria discutida, e posta á votação, 
não foi approvada ; ·e como fosse dada a hora, de-. 
terminou o Sr. presidente para a ordem do dia; I. o, 
a eleição do mez ; 2. o, leituras do projectos, ~ndi
cações,_ e pareceres ; 3. o, a l_)rimeira discussão do 
projecto de lei do Sr. Souza l•rança ácerca da ab"o
lição dos laudemios das bemfeitorias dos prazos. 

Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde.
Manoel José de Souza França. 

RESOLUÇÕES DA CA~IARA 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo-se publicado por meio 
de cartas insertas no diario flummense n. I e 14 do 
corrente anno, uma arguição á junta da fazenda do 
Rio Grande do Norte, por factos escandalosos, e que 
provados se fazem dignos de prompta e exemplar 
correcção, como, além de outros, o de haver em 
1824 annulado a venda, qu•~ fizera a João Alves de 
Souza, de grande quantidade de páo Brazil: contra 
os princípios de direito, e o interesse da nação ; e 
de ter no mesmo anno pago o fardamento do batalhão 
de 1. a linha em generos negociados a proveito do 
ouvidor pela lei da respectiva comarca, com voto na 
mesma junta : e -havendo a camara dos deputados, 
que o governo de S. M. L terá perfeito conhecimento 
deste negocio, me ordena peça a· V. Ex. os esclare
cimentos, que houver a respeito destes dous factos, 
e particularmente do procedimento, que se tenha 
mandado intentar contra taes prevaricadores, se de 
facto existirem ; a fim de tomar as medidas legisla
tivas ào seu alcance, para que mais se não renovem 
actos semelhantes. 

O que participo a V. Ex. para· que suba ao co
nhecimento de S. M. I. Deus guarde a V. Ex. Paco 
da camara dos deputados, em 6 de Junho de 1826,.:.. 
Jlanoel José de Souza França.- Sr. Visconde de 
Beapendy. 

SessAo em 'f de Junho de ~ 8~8 

O SR. Souz.4. FRANÇA :-Esta camara não póde, 
por semelhante maneira tomar parte nas honras fu
nebres desse senador finado. O senado não participou 
ainda -nada a esta camara c nem nos compete pedir 
sobre isto informações. Se fallecor algum deputado 
nós o participaremos sem duvida ao senado, para. se 
quizerem, prestarem semelhante obsequio : esta 
camara não é inferior ao senado, e sem que elle nos 
participe que espera que esta camara lhe faça a de-
vida honra, não se deve mandar nenhuma depn- PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOliREGA 
tação : e este sempre será o meu voto em todos os Fez.:.se a chamada ás 10 horas da manhã, e acha-
casos de pura etiqueta, como é este ~ntre as duas rão-se presentes 59 Srs. deputados, faltando por 
caramas. molestos os Srs. Feijó, Ledo, Pinto de. Almeida, . 

O· Sá. CUNHA MATTOS:_: Tinha pedido a palavrà, Almeida e . Alb,uquerq_u_e e Seixas, e sem partici-
para lembrar o mesmoque disse o Sr. Souza França. p-a:ção de causa·o Sr. Mendes Ribeiro. · 
- O SR. QUEIROZ :- Quando fiz a indicação, nunca . O SR. PRESIDENTE declarml ab~rta . a sessão, e 
tive intenção que esta camara !!e submettesse á dos lida pelo Sr. secretario Costa Aguiar a acta da ao-
senadores; tive unicamente em vistamostrarmos o tecedente, foi appro'i~da. · 
sentimento, que nos deve cau..c:ar a per~a de ~!D Tendo primeiro lugar o expediente, o Sr. se
senador.; mas se a camara entende, que msto se ma cretario Souza Franca deu conta de um. officio do 
subme.tter.á outra, desd.e já ced()da mi!J:ha propos~ • ..JPinistro e secretario ·d'estado dos negociQul.a....im~-

0 SR. CLBKENTE PEREIRA-:- Levat~to-me para perio, acompanhando varias consultas da mesa 
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do desembargo do paço, ás_ quaes se derão ditre
rentes direeções, tudo na f'órma, que .segue trans-
cripto · 

« OPFICIO 

<<·111m·. e _Exm. ·sr.-Tendo a n1esa do desem
bargo do paço feito subir á vresença de S. 1\1. o 
Imperador as inclusas consultas, indicadas na .re
lação assignada por Theodoro José Biancardi, offi
cial-maior desta secretaria d'estado: ordena o 
mesmo senhor, que as remett.a a V. Ex. para que 
1:heguem ao conhecimento da calllara dos depu
_tados. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 5 de Junho 
de 1826,,--José Feliciatw Fernandes l'inheiro.
Sr. ManoeUosé dé Sou~ França. '' · 

JIELAÇÃO DAS CONSULTAS DA liESA DO DESEMBAilGO : DO 
PAÇO, QUE SE REMETTEli, COM: AVISO DA DATA DESTA, 
A

1 
CAllA.I\A DOS DEPlrl'ADOS. 

. • :L 
<< Consulta sobre o requerimento da caruara da 

villa de S. Salvador dos Campos, ~dil).do ser ele
vada á cidade a mesma villa.:_(Foi remeltida ti 
commissão de estatística.) 

« Dita soi.Jre o r~querimentQ de 1\eginaldo l'ereira 
de Bar~:os, em . que preLende ser provido na ca
deira de grammalic11 latina da villa de Pitanguy da 
província de Minas-Gernes.-,(A' commissão de ins-
\ruccão publica.) • -

«Dita sobre um offieío do .Ouvidor da comarca da 
Coritibà, servindo de informação ao papel assignado 
-Fiel Pâran:aguense-em que _expõe os males, que 
soffre a rnocídade da villa de Paranaguá, pela falta 
de. professores de primeír~s _letras e grammat~ca 
latma.- (A' mesma eomnussao.l · 

<< Dita sobre o requerimento de Francisco Ribeiro 
da Silva, supplicando a ·ereação de uma cadeira de 
primeiras letras na freguezia da Passé da provincia 
da Bahia, e ser nella provido.- (A' mesma.) 

« Dita sobre uma representação da villa de.Lor~a 
á cerca da creação das cadeiras de philosophia, . e 
theologia dogmat.ica1 e moral na villa: de Guarat.in-_ 
guetá.-(A'. mesma.J . . .. 

<< Dita sobre um officio do·conselho administra:.: 
f.ivo da província· de Goyaz, em que pedia a conflr
mação de uma postura de 600 rs. em cada barril de 
aguardente • ali fabricada, \;ÍS~ .a · falta. . de rendas 
para se fazerem os reparos "ile dh'ersas obras, que 
estão a cargo das camaras da mesma provin~ia. -
(A's oominissões dé fazenda e agricultura.) . . 

« Dita sobre umofficio do ·presidente da provín
cia · de Mfuas-'Geraes, relativo á faculdade de fazet 
arremata): as obras das pontes, e mais obras pu
blicas;- (A' da fazenda.) · · ·· 

u Dita sobre o requerimento do padre Diogo An
·tonio dos Santos, pedindQ a creação de uma ca
deíra· de g'ra:inmatica lat.ina na villa de ltaguahy, ~ 
se~ ne'!Jil pro~ ido.:""'"' (A' de iristrucç~o- publ~ca.) · · ~ · 

« Secretana ·d'estado dos negoc1os . do lmiJeno, 
em 5 de '- Junho 'de • 1826.- Theodoro José · Biân.:. 
cardi. »-·- · '' "· · · · ~ · '· -'· ' · · ·: · · " · • 

pre~nles, .Por fal\arem dous_ votos, que erào o do· 
ref'e~1do senhpr, c -outro que se julgou nullo, por 
se nao achar em fórma. . -~ _ 

Seguio-se· a elei<:ã-Q pua . o iugar de vice-pre:Si
de~te, e apurados os votos, obtiverão a maioria re
l~trva os Srs. Paula e Souza e monsenhor Pizarro, 
!lquelle-com 17, e este com 14 votos. Entrarão por 
1~so ambos em se~undo escrutínio, que se decidio pelo 
Sr. liionsenhor P1zarro, u qual tendo a maioria de 
29 ,·otus sobre 28, que recahiriio ·no Sr. Paula e 
Souza, foi declamdo vice-presidente da camara. 

Pelo mesmo nielhodo forão nomeados secretariolõ 
effectivos, L "! o Sr. Costa Aguiar, com 44 votos; 
2. 0

, o S1·. 1[rua,. com 39; 3.0 ,~ 0 Sr. Araujo Vianna, . 
com 39; 4. 0

, o Sr. Souza França, com31: e secre
tarios supplentes os Srs. Feijó, com 11, e Ledo, com 
9, por o haver assim designado a sorte na concur
rencia dos Srs. Miranda Ribeiro e Linb Coutinho 
que tambem haviilo obtido !>votos. ' 

Concluído este acto, declarou o Sr. presidente 
que se entrava na segunda parte da ordem do dia: 
que era a leitura de pr(:jecto~; índicaçücs. ~ pare
ceres; e logo o Sr. secreta dó Sou ia Franca leu, 
declarando}ll,le se achava sobre a mesa, esía · 

« INDIC.\ÇÃO 

'~< Proponho, que se indique ao go,'erno que obre 
CODl todo O rigor da lei, COntra· as autoridades, que 
enviarem presos para. a côrte, e sem culpa formada. 
-José Lino Coutinho. " 
~endo apoia~a competentemente, pedio a palavra 

e dls!!e . -
O SR. LINo CouTINHO:- Sr. presidente, eu re

qu~ito que esta roin\1a in~icaçào seja julgada ur
gente. Apezar, das portarias, ~ outras ord~ns, . que 
apparecem, para que .os . presidentes e ma1s auto
ridades das província~ não mandem 'presos para 
a côrte, principalmente sem culpa formada, nós 
todos os dia,s esta~os vendo_ chegat·em dcst~s d,çs
gracados, que aqm são-mel tidos nos carceres, màn
dau'do-se depois tirar · devassa. Sei que ha essas 
portarias, mas lambem sei que . nenhum ca;;o se 
tem feito del)as. Continuamente chegão erubarca'7 
ções com presos; é preciso obstar a este abuso 
tã9_ contraz:io-ás leis e á _constituição. Faça p mi
nistro com todo o rigor dà lei, castigaraquellas 
autoridades, que assim attacão a_ ,;egurança indi.:. 
''i dual. Estas considerações bastão : para -se· julgar 
urgente a minha in~icação.: . 

Sendo apoiada a urgencia, e feita a segunda lei
tura ; por deliberação da camara, foi esta indicação 
submettida. á .. _coqunissão; 4~ constituição ·. immedía-: 
me~t13 ,pedio-, a. pala~a, . ,_,~ôdisse, 

rieciai-o~- ~~~~Q o ·. sr~ pre~iden_te, qp.e •. s~ -~_eVia 
entrax na pri~-~1-fíl·pru:te, .da ,orde~p ~Q. dia,. q~e ~ra .a 
eleição:da: 11o:va mesa. para, o segmnte mez, _~ ,con
vidand.ó' os ilhistres mémb,rps .da eaplàr~ ,à . darem 
(}S seus votos por escrutiriió, ~arã a :nomeaçã()" de 
president.e; ' 'depõis. de apurada· a votação; '':sahio 
eleito para este lugar o mesmo Sr .. Pereira~ da No
brega :com-~ _ -v:otos, maioria absol~ta dounembros 

--- O' SJ\. GAiiJUEL Gl!TUÚo:~Sr. presidente sendô 
um dos deveres da'assembléa·,na fó'rDia /da consti:. 
-tuiçáo; ~ ex!lDle· da ad~inistração · passada, _ ~: re- -' 
forma dQs abusos nella mtrodundos logo ~ue : ttve a 
honra de .ser -nomeadordeimtadº pela P,roviticia: •de 
Mato . .,-Grosso,d ulguei' da minh{l obri@Çã() ; .ins-~ 
truir:-mequànto pud~se do. e_:;t.aflo~de alguns.r.amos 
mais inte.t:essantes da admm1str~çao ,daquella .pro;.. 
vincia:. J~;'coma . a junta-. da. fazenda. elo/ao .meu v:êt 
uma das repartições de maior imJ>ortancía ,p!!lo: se~ 
obj~c\o. tomei o accordo de.}ll_~ ~irigir ~~~ ;Qffiçio,. 
_~;:uja _ ,c~pj_~'Ro~b_ler,~ . (Le~ -~- d•:t?.".o,IJicr~·Jo .. ~ -~·_,res-
pos~ i ·~e, -· ~~ rh.· ~ .. _· __ . ,., .. ··''"-' . ·;: ' .: ... ,: ······ ; . f ' ·ie 
~ - ' Qüa~dil' õ-, , _~lu!>tré' depu~dó ~ ,diSp@li~. a ·1~ 

14 
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outro officio, observou o Sr. presidente, que pelo 
regimento lhe _não era permittida outra leitura 
mais que a de projectos ou indicacões : que por 
isso o nobre orador se. devia limitá r á proposta, 
que houvesse de fazer sobre aquelles -papeis, os 
quaes, se julgasse conveniente, podena unir á 
mesma proposta, e enviar tudo á mesa. Com o 
que conformando-se o mesmo senhor, remetteu á 
mesa a seguinte r 

<c IN.OICAÇÃC) 

« Uequeiro, que se officíe ao '1llinistro da fa
zenda, para que . o mesmo haja de determinar á 
junta da fazenda publica da província de Mato
Grosso, afim de que esta sem perca de tempo sa
tisfaça ás requisições por mim exigidas em officio 
de 7 de Fevereiro e 2·de Março do anno proximo 
passado, para poder com conhecimento de causa 
requerer á esta augusta camara a reforma dos 
abusos introduzidos naquella província ; e pare
ce-me que não seria desacertado acompanhar o 
officio do ministro da fazenda, cópia authentica, 
nãq. só das minhas representacões, como das res
postas daquella junta. Camarâ dos deputados, 6 
de Junho de· 1826.-0 deputado, Gabriel Getulio 
11! onteiro de . .ll endonca. >> 

Foi apoiada, e fico~ reservada para segunda lei
Cura: igualmente forão enviadas á mesa, apoiadas 
e reservadas para segunda leitura, as seguintes 

«INDICAÇÕES 

<< P·rimeira 

« Proponho, para que se crie na villa do Alto~ 
Paraguay Diamantino da provincia de Mato-Grosso, 
uma cadeira das primeiras letras, e outra de gram
matica latina. com o mesmo ordenado, que tem as 
da cidade de Cuyabá, sendo pago· pela junta da 
bzenda publica da mesma ,..província. Paco da ca
mara dos deputados, 6 de Junho de 1826.- O 
deputado, Gabt·iel Getulio lJ!onteiro' 'de Mendonça. ;, 

cc Segunda .. 

<< Requeiro, que se convide á commissão de saude 
publica, para propôr os meios de se instruirem 
e ·habilitarenl os boticarios, para bem desempenha
r~m as suas obrigações, sem prejuiz" da !aude dos 
pOYOS.- .lf a1:a. » , . . · 

Seguio-se a leitura do seguinte 

« PROSECTO DE LEI 

« A assetnbléa geral decreta : 
- « I. o Haverá na capital de cada uma das provín
cias do imperio, uma tll!ographia por conta da fa
zenda nacional, para se dar expedição, ou publici
dade aos ac.tos da administração, que o exigirem. 

« 2.0 Nella poderá qualquer pessoa. fazer im
primir o q11e bem lhe parecer, quando não estiver 
impedida com o serviço. da administração. . · 

« 3. o. 0''secretario de esiado dós' negocios da fa
zenda· fica incumbido de fazer effectivo . o ark lo 
desta lei. Paço da camara · dos dep11tados, 6 de 
1un~o de 1826.-Nicoláo Pe~eira de· Campos Ver
gtutro. » 

Finda a leitura, disse 
0 Sa. VERGUEII\0 :..:....CÓmo julgo de grande neces

s~dade q11e bajã~ imp~nsas pór !ó~~ as províncias, 
e em algumas·nao extste este tao util estabeleci-

!~lento,_ por isso deliberei-me a apresentar o pro
JCCto, que se acaba de ler. 

o_ SR. PAUL~ E Souú:....:..sr. presidente. eu re-
queiro urgencta. . 

Sen!lq apoi~da co.mpete~temente, e vencida sem 
opposu.;ao, foto proJecto hdo segJ.Inda vez, e resol
vendo-se conter materia digna de deliberação foi 
submetti~o á commissão de fazenda. '· 

Immedt~ta~nte o Sr. Calvacante de Albuquerque 
leu, e envwu a mesa este 

<< PROIECTO ·DE LEI 

• << Os cidadãos brazileiros, que tiverem cartas de 
piloto, !?assadas pelo almirant!ido em Portugal, ou 
110 .Brazil, no tempo de sua umão a Portugal, serão 
obri15ados a allresental-as na secretaria de estado da 
Mart~ha_, aonde. se lhes passará gratis out10 diploma. 

_ << ::ierao considerados como estrangeiros, todos os 
ptlotos, . que da data desta em diante sahirem do 
porto do Rio de Ja~eiro, sem carta firmada com o 
sello das ~rmas imperiaes. 

<c Os piloto~ n~azileiros, que se acharem em via
gens nas provmCiao;, e fóra do Imperio, serão obri
~ados .a apresentar as suas cartas com o sello do 
1mpeno, 110 prazo de tres annos da data desta, e os 
que J>assado este prazo não as apresentarem, serão 
considerados como estrangeiros. Paço da camara dos 
deputados, 'l de Junho de 1826.-Cavalcanti de Al-
buquerque.>> • \. ·. 

Pedida pelo .seu autor a urgencia, foi apoiada 
n~ fórma. do reguuento, e vencida seni impugnação, 
fo.t_ o proJ~Cto segunda vez lido, e considerado como 
O~Je~to dtgno ~e consideração, foi remettido á com
nussao de marmha e guerra. · 

Em seguida teve 1" leitUl·a, o seguinte 
« PROlECTO.DE LEI 

<< A assembléa geral legislativa .decreta: 
« Crear:-se-ha um lugar de juiz de fóra com al

çada no C?-"Ime, civil e orphãos, na villa do Alto-Pa
raguay Diamantino província de Matto-Grosso com 
ordenado, propinas e mais vencimentos que tem o 
juiz de fóra da cidade de Cuyabá. Paco 'da camara 
dos deputados, 1 o de Junho de 1826. ~O dep11tado 
Gabriel Getulio~>> 
· Ficou par~ _2• leitura por não haver sido apoiada 
c~mo cumpna, a urgenCia requerid11 pelo seu autor. 

Hou_ve_ então l!1gâr á le!t!lra: .dos parecere~ das 
couumssoes, e o Sr. V erguetro por parte. da de leis 
r~gulamentares .produziu, s~breo projecto offere
C'tdo pelo Sr. Clemente J;>eretrâ na sessão de 11 do 
mez pi:oximo passado, o seguinte '. ;-,, · 

. <<PARECER 

<~. A· eommissão .das leis' regulamentares . V:io o 
proJecto apresentado pelo Sr. Clemente Pereira sobre 
-a publiçação dasJeis, e não podendo conformar-!e 
com o se.u aut~r sobre a estação;, em qtie. as leis 
devem ser publicadas na côrte, nem no ·modo dá sua 
publi~ação. nem n~ te':JlpO .elll <JUe devem principiar 
a obr~gar, olferer.e outro proJecto sobre· a mesma 
mater1a, apresentando ao mesmo tempo o do Sr.; de
putado, para' q~1e a camara: escolhá qualdelles de-
verá regular a discussão; . · ' · · · · · ' · · 
· Q projéctl> da ·commissãÔ é-Ó seguilite: .... : 

« A assembléa gerál decreta:, ' .. 
« 1. o ·Logo que uma lei receber a ..Sancçâo·im-
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perial, o secre~a~io de. esiado da ~partição com
petente a revestlra da formula da sua promulgação, 
e a submetterá á imperial assignatura. 

<< 2." Immediatamente que uma lei fôr assig
nada pelo Imperador, o secretario de estado da 
repartição competente: 

conveniente que se imprimão ambos estes projectos 
para. que, distribuídos ex{lmplares pelos Srs. da ca
~~a, possa á vista delles formar r,ada um o seu 
JUIZO. . . . 

En\ão o Sr. pre~idente leu o ~tigo do regimento, 
em que se·determma que nesta hypothese resolva a 
camara sobre a preferencia de um dos dous pro
jectos: e logo levantando-se, disse « 1. Referendará a mesnia lei. 

<< 2. Encherá a sua data com o lÚgar, e dia da 
imperial assignatura. • . 

,, 3. Fará pôr-lhe o sello do imperio. 
« 4. Fará publicai-a por meio da ·sua leitura em 

voz alta á porta da secret.aria. · 
« 5. Fará imprimil-a, e remetter exemplares im

pressos em duplicado q todas as camaras, tribunaes 
e mais estações publicas da província da capital, e 
sufficieRte numero de exemplares aos presidentes das 
províncias, para estes fazerem a mesma distribuicão. 

<c 6. Farã inserir a integra;- ou copiosa noticia 
da lei em um jornal publico. , · 

cc 3.0 Os presidentes das provincias, logo que 
receberem os exemplares de uma lei: 

cc l. Pu~Iicarãõ a lei por meio da leitura á porta 
da secreLarta. 

« 2. Farão averbar em cada ~xemplar a data 
desta publicação. 

« 3. Remetteráõ os exemplares a todas as repar
tições publicas. 

« 4. Farão inserir em um. jornal, se o houver a 
integra, ou copiosa noticia da lei com a data da sua 
publica~ão na província. · 

« 4. o Todos os chefes das repartições publicas 
farão· publicar a lei, cada um na sua estação, porém 
os presidentes das camaras a farão publicar çom 
pregáõ nas p5aças publicas. · 

te f>. o. A lei principiará a. obri~ar na província da 
capital do imperio _no decimo d1a depois do da sua 
data; nas outras provincias no decimo dia depois 
~o da publicação na~ respectivas capitaes. · 

« 6.0 Nas· províncias, onde houver .alguma co
marca, á qual não seja possivel chegar a lei em dez 
dias, o presidente deliberará em. conselho o termo, 
em que a lei deve principiar a obrigar nessa co
marca, regwando-se ·pela distancja, e esta delibe~ 
ração ficará em regra permanente, emquanto, a lei 
não determinar o. contriuio. 

« 7.0 São responsaveis, como se impedissem a 
ex.ecução da _lei, os·secretaríos de estado, presidentés 
das-·provinClas e os das .camaras, e os, chefes das 
estações publicas, que não cumprirem, ou retar-, 
darem ainda por pouço tempo. o cumpri.mento:do 
que (lsta lei llies· incumbe ; e além da pena em que 
incorrerem, indemnizaráõ as pessoas prejudicadas 
com a sua falta, ou demora. Paço. da camara dos 
daputados, 6 de lunhQ de l826 . .....:.Nicoláo. Pereira 
de C.ampbf1 Vergueiro.-José Lino. Coutinho.-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. -:-José Ricardo da 
Costa. Aguiar de Audrada.-Mafloel Caetaoo ~.Al· 
meida ·e AlbtUJ~rgue. », · ' · . • .... · 

Sondo -lido na"""inesa, com_ este.parecer, .e pro
jecto, o proprio do ~r. ClemeJ!.Le Pereira, a que o 
parecer se refere,. ôtyer,ecet1 o Sr. presidente. esta 
ma teria. á deliberacão d.a. cam~. c-omo porém, se
gundo .q regimentõ . interno; cumpria que se. ésc~ 
l~essé., u)n .. destes dous · proj~ctos .. pa!a. :e~tw ~m 
dtsc\lSSão, ~~veu-.se .um.a Jlreve qu~tao, que. prtn-:-. 
cipiou.:pela. proposição~ 'que .emittio .por, estas. pa:-: 
lana~ ... :. -. . ;:···'_-:, ... .-,_ ; · ·-. 
--o Sa. VEaGUEIRo-:~Parece-me .que será mtüto 

O Sa_. CosTA . Aimua :-E' verdade que assim o 
determma o regtmento. Comtudo como pela simples 
leilura não pódem os illustres membros desta. ca
mara adquirir um cabal conhecimento de cada tim 
destes projectos para formar, e proferir sobre elles 
o seu parecer, julgo que seria acertado adiar este 
negocio até o dia . ãe . amanhã, pois neste intervallo 
pod~r_!io-os Srs. deputad~s haver a noticia, que ne
cessltãO ter da sua matena. (Apoiado!) 

O Sll. LINO CouTINHO :-Creio que devemos seguir 
o regimento tal qual se acha. concebido, salvo se 
n'e\\e se contém alguma contradiccão. Entretanto 
jul~o que se não devem mandar imprimir ambos os 
prOJectos, porque talvez que alguiP delles não seja 
capaz de ir ver a imprensa: por isso acho acertado 
que a ~mara ~scolhesse primei_!"O. P.óde ser que 
algum d elles, ou ambos con~enhao artigos, que a 
camara reprove, e que pubhcados pela imprensa. 
não lhes fiquem muito bem. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: - Não sei como a 
camara possa ~ecidir sob~e a preferencia, sem 
estar no perfeitO conhecnnento das mat.erias , 
que se contém nestes projectos. Elles forão apre
s~ntados agora: · ~u não li os. seus artigos ante
rwrmente, e creio que os ma1s senhores estão nas 
mesmas _circumstancias:. Portanto deve este negocio 
ficar adiado, e os proJectos depositados sobre a 
mesa para serem examinados com o vagar indis
pensavel : aliás é impossível votar-se sobre elles 
com o acerto devido em -materia tão grave. Se o 
regimento determina o conttario, determina mal. 

O Sn. Lr~~o ConTtNRO :-Ninguem até agora foi 
contra o adiamento. O que eu dis~e foi que se não 
mandassem os -erojectos á impressão antes de ser-em 
examin~dos1 e escolhido aquelle a que a camara der 
a preferenc1a. Não disse que se esuolhesse já hoje. 
O illustre deputado aftligio-se, -pensaniio que ett: 
proferira o contrario da sua opinião. 

o· s~.~.. ~APTISTA PEREIRA. :-Quando dou o meu 
parecer, faço conhecer os meus sentimentos. Nem 
me ailligi, nem me indisponho cotri ninguem. 

O Sa. VASCONCELLos.:-St.l\residente, como se 
hão de examinar os projectos sem tempo sufficiente? 
Parecia-me que V. Ex. podia propôr o adiamento de 
3 dias pelo menos. 

·Posto o. • àdiamento ·á votacão, foi approvado, e o 
sr~ presidente o declarou âté o dia<l2 deste mez; 
em que devia abrir a discussão sobre a preferencia 
entre os _dois projectos. 

. T~ve. então â palavra o Sr. Çru~ Ferreira, 'que na· 
qualldade de. relator das comm1ssoes reunidas de le
~slaçã9. ~ fa,send;t, leo á cerca do projecto" de ·lei do 
Sr,. Getuho, apresentado na ses~o de 24 do mez de 
Maió, o ~~inte . · · ·. ·. ·. : '· _ 

« PA.llECER 

.« A- eo~missão de legiS~açã~, iu~ti~ ci=ru ·e; á.:. 
mmal, umda com a da fazenda, ~ammando a in• 
dicação .do illustre ~eputado o . Sr. ·.Getulio ácercá da 
es:tincção ,da junta dos diaJI!antes; creada na "éí~ade 
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de Çuyab~, antes ?e dar ? ?eu parecer, julga n~-~ sup_plicante não póde ser nomeado official da secre
cessano que se p~çao ao mmtstro da· faz~nda;: ~aJa tar1a do tri~unal,' visto não haver lugar vago; con
de remetter a es_ta clll_llara todo~ f!S papeis relativos. sultou, porem, _manifestamente contra a lei. na parte 
a est_e estabelecimento, q!le. extstuem no thesouro. em que propõe, que o ordenado do: supplicante pó de 
publico. Paço. da ca~ara .. dos deputa_dos, em 6 ~e ser ~levado a 3008000, porque este. é. o ordenado de 
Junho de 1826_.-Jose da. C,.ru:z; F~rretra:-Antom~ offic1al-menor da sobredita se.cre.taria· declarado no 
Augusto da Stlva.~1~10f!tO da Sdva- Telles.-_Jose_ alvará .de 23 de Agosto de 1808;. e. como o suppli
~e Resende Costa:.-Ntcolao Herre:ra. »-DepOis de cante e meramente praticante não póde vencer um 
hdo n':l mesa, fo1 appovado" · _ tal ordenad~ ell}quanto não passar a official, sem 

Teve depois lugar o Sr. Clemente Pereira para offensa do c1tado alvará. · 
ler, por parte da commisiiãO de commercio, este " S_em que obste .allegar-se. na consulta que o 

supphcante é m~rec_cd~r _desta graça, por ter servido 
«PARECER bem, porque s~ e prmc1p10 cert.9 que todos .os em-

<< A cómmissão de commercio, agricultura, in- pregados pubhcos devem recebe1· da naeão nos se
dustria · e_ artes, reconhecendo "Ser um principio guros meios do uma commoda e decente· su'bsisten
certo em economia politica, que as nações de-w~m cia, o merecido premio de seus bons servicos,. é 
ter de sua producção exclusiva os generos neces.:. igualmente certo que os mesmos empregados se 
garios para a sua defeza, para que em caso de guerra devem. contentar com os ordenados e$labelecidos na 
não aconteça o poder ter falta d'elles, se houver do lei, e que devem ser indeferidos quando faiem re
estrangeiro; entrando nesta classe a fabrica da pol- q terimentos pedindo augmento dos mesmos orde
vora, que convém -promover. nados, quando este não tem cabimento por lei ex-

<< Propõe que se peca ao ministro, que informe a pressa ; e porque nestes termos se acha o suppli.:. 
esta <'"ªmara, quantas fabricas de polvora ha no im- cante que se contentou-com o ordenailo de-150$000 
perio, os lugares do seu estabelecimento, quanta ~ad~ ao lugar de pratican~c que solicitou e- aceitou, 
polvora produzem annualmente, suà qualidade, e a e evidente que nttnhum direito ·tem para pretender 
qu.e preço ; se esta producção é sufficiente para o o ordenado de 0008000 concedido só aos otliciaes 
consumo do serviço nacional, e particular dos emquanto não passar a officiat . _,- ' 
povos; e não o sendo, que porção de polvora se « Sobre os fundamentos deduzidos não póde a 
intt·oduz annualmente do estrangeiro, e a que preço. com missão conformar-se com o parecer da consulta 
Paço da camara dos deputados, 6 de Junho .de 182(L sobredita. 
-Assignados os senP.ores da commissão. » , cc Paço da camara dos deputados, 7 de Junho 

Sendo approvado, produzi o o mesmo senhor este ~e 1826.~(Assignados os senhores da commissão.) » 
outro. . ._ Sendo hdo na mesa, e otferecido pelo Sr. presi-

<c PARECER den~e á discussão, pedi o a palavra e (lisse 

<c A comrnissão de éommercio, agricultura, in- 0 Sn. ·MAncos ANTONio :-Eu acho conforme á raz.i\.<1 que se augment.em os ordenados aos ~mpre-
dustria e artes, examinou a consulta da junta do gados, q_uando se lhes acrescenta o trabalho, a que 
commercio, agricultura, fabricas e navegação, sobre .na sua mstituição forão destinados: Este homem 
o requerimento de Manoel Cypriano de Freitas, que mostra que além do desempenho dos trabalhos de 
veio remettida a esta c&mara com officio da secre- sua obrigltção, entrou a senir, e tem sido emprega
taria de estado dos nego cios do imperio de ~-9 de do em outros· que só pertencem ·aos officiaes ordi-
1\laio ultimo, para a assembléa geral legislativa re- narios~da secretaria· da junta; paréee, ·rois de jus
solver sobre o objecto da mesma consúlta. . ti.ça que se lhe dê 0 ordenado de officia . p01.tanto, 

<< O supplican.,te allega em se~ r.!)_querimento que não approvo o parecer da commissão. • 

SQ 

instruio com.documentos, ter servido de praticante ~_ 0 SR.. B_ APTISTA. PE_ a· EIRA :-Em _todas as re·part1·_ 
na secretaria do sobredito tribunal ha cinco annos e 
meio (hoje ha màis de seis) com o unico vencimento çoes publicas ha dlfferent.es·graduações de trabalhos 
do pequeno ordenado de 1508000 annuaes, .sem enio- e _de ordenados. Na junta-do commei·cio segtiio-se 
lumentos, tendo sido empregado primeiramente este sy~t.ema geral e que me parece· jusw. assi
pelo conselheiro Lisboa nos · trabàlbos litteratios, de gnando-se a cada- empregado um ordenado conforme 
que este se occupou por com missão- do mesmo tri- sua capaci~ade ~serviços.: O supplicante_tem 150$000 
tiunal, e servindo depois ~fiect.ivamen\e na secreta- C0 'E0.'1:!iratificaçao: O parece~ da comm1ssão é justo, 
ria deste, trabalhando assiduamente em todo o ex;., P015 e JUSto que a:nação: pague só a quem trajlalha 
pediente a par dos officiaes ordinarios: e sobre estes· e ·~a-razão expost.â:. .,_ ' · ·· · ·: 
fundamentos pede o supplicante uma de duas gracas, " Cou1~, ,P?-is, .P~~Ú,ell:~~' o· supplicante, infringindo 
ou que seja promovido a official ordinario da referi,qa esta le1· d~ JUS~Iça, uma ·concessãn 'só apoiada no ve
secretaria, ou que se lhe eonceda uma. grati!i<!a~o lp.o systema· de perceber sem trabalhar 't Essa escu
annual de 150$000, paga pelo cofre do tribunal. . sa~a gen~e; cpl~ .ell~he os· tribunaes, foi creada ~la 

« Este.consultou que._o supplicante_é dignc;>_,de le1·dopatronato·; era o systema·antigoaccommodar 
se1· att.e~didp na ·confoJ;mid~de da ín.forin(l~()1 q1,1e e apacia!· valídos, é e~ta a razãÇl~j~rque' ·os ri ossos 
se houve ~}~Ste ~~sp~i~o do. dep~t~~o ~ecre~a,rt.~. do' es~1J~leci!Dento~·pu~bcos:achãoo:se>sobrecarregados 
mesmo tnbunál, 1st~. e: .que o supplicante n"rti póde e tão ·mutilménte. · · : · , ' · .. ..; ,. 
ser promoVido a o_ffidal porque· a secré~à'~e~ I!.Í- .::N~~.-~emos.~ii~ à;W dti.c~a~o ~ajnn,ta·do'eom
mero certo de offiC1aes, e este se acha completo, mas m.eTCl~ e~h<él~c~u:. uma._ ~ntribtução1 · para • · ce:rtos 
que se poderia elevar o • ordenado do su pplican te fip~, ,l}jarc9u ~~s é-~~: empregos>' e ·e,i. ·'Vejo qué ~~ 
a ~SOOO, sem vencÍillen~o de emolumentos, em- ~~~,_4ií1~~~ ~ID ,quasr nad:a s~ tem 'preenéhido·'JIOlS · 
quanto n~9 .vagasse· a.lgum :lugar de officiãl em que qutr aJlena~ se 'fizerão uma' praça: do coliimetciu; e ti 
po~sa s~rpt:ovid~. · :··· -· .. , . _ · .. , :-~ :.. ·,.::~; pi-illClpiô·Munía'ésíra:da',:porqu(i"tôdosos'dinheiros 
· : « Parece á coinm1ssão que a consulta' Qb~ou ~e, absorvem nos empregad~s da repart~ção, e: ptir 
religiósaménte atei na· pane em que'propõé ·que o Isso me· tenho opposto á consulta.que van'na:;direc-
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eão do patronato, e em tudo contrarià ao bem da 
tÍacão. _ 

() dinheíro publico não deve ser empregado em 
manter o lq.xo do particular, mas sim em objectos de 
geral utilidade: applicar este dinheiro para os em
pregados se tratarem de sega e apparatosamente, é 
fazer pessima applicação do suor do cidadão. Quem 
trabalha deve receber o premio das suas fadigas, eu 
convenho, mas esta paga deve ser proporcionada 
ao trabalho. O supplicame, portanto, de,·e conten
tar-se com o que tem, até que haja vaga para ser 
promovido, sendo habil, como diz. 

Quando o supplícante pedio este lngar de prati
cante, não sabia que só tinha 150SOOO de orde~ado? 
Se trabalha como ofticial, não lhe pertencendo, não 
o faça, porque não é da sua obl'igação, sen·do ·esta 
unicamente desempenhar as funcções do lugar de 
praticante, a que se eoll)prometteu pela aceitação do 
emprego. 

Portanto, quando houver vaga de official, se fará 
justiça, sendo elevado âquelle lugar. e então rece
berá o premio do seu bom serviço ; por agora deve 
ser indeferido, e contentar-se com o que tem. Aca
bou essa época ~ésgraçada·! Voto portanto pelo pa
recer da comtmssão. 
· O Sa. CoSTA AGUIAR: -Sr. _presidente, eu ap
provo o parecer da commissão, Embora diga a con
sulta que este homem tem servido bem: quantos 
empregados publicos terão servido igualmente bem 
e talvez melhor do que o supplicante · sem que se 
lhes tenha· dado gratificação alguma 1 E será de jus
tica que se augmente o ordenado só a este homem, 
quando existem tantos outros que se achão nas 
mesmas circumstancias '? Além disto sabemos nós 
por ventura qual é o rendirnento do Estado e as pos
sibilidades do tbesouro da nacão 'l Como é possivel 
abrir-s~ este exemplo, sem termos a necessaria no
ticia do rendimento e das despezas do Estado ? Julgo 
portanto, que o parecer deve passar~ 

O Sa. VERGUEIRO: :.:....;.Eu me cónformo com a opi
nião do illustre membro, que acabou· de fallar, para 
que se não conl!eda o augmento que se pretende, 
pois me· fundamento nos seus mesmos principies. 
Aqur tem::-se apresentado já muitas pro'{lostas para 
augmento de despezas; ainda não vi uma só para 
tratar.;.se de econonüsar o dinheiro da' nacão. Por 
íSSO declaro-me pelo parecer· da commissãÔ. 

O Sa. LrNO CouTINHO :-Sr. presidente, tôdo o 
homem que trabalha bem, faz o seu dever e nada 
faz de mais. Além disto, quando este pretendente 
entrou para aquella classe, não sabia qual era o seu 
ordenado e condição 'l Lo9o, aceitou porque lhe 
{azia conta. Ene· devia calcular antes se o ordenado 
chegava ou não para ,as suas despezas; por~m di~er 
depois de es~ encat:~do ;;-quero uma gratlfic_aç~o, 
quero uma aJuda de custo 1-Dé que, Sr.-pfeslden
to 't Por ventura todo' o Cidadão não é obrigado a 
desempetihár ~·funcções do s~u.cargo 't :~~r conse
guinte eu acho fóra de ·proposrto!) requerJme~to do 
supplicante •. ,E·· vet:~ade q:ue qtterh. ~_erve .á naçã,o, 
~eve ter .um cm,I~ado para s.ua_ subs1stencia, ~ ·por 
1sso eu quizera que se suppnmrss~m to~os os ·em.: 
pregos desn~essari0!>1 ,. e que, a ~aç~o ~ó _désse ~e 
comer ág~elles _ e01pregados que ~ao .. tndtspensaveis 
para ~,se~ s_eJ;V~çg. ~ . ' . i ' '.. . ' .• ' ' 

. H~ óilicio~-q11e, só rendem JO.OS,: 150$000 ; é . it,n~ 
possrvel ,que.~;~I. ~rden~do c;:heg11e Pa.ra a subsJs
tencia de quem serve. ~es, offic1os •. RorJs.so é ~e · a,b
soluta necessidàde formar-:se uma. nova. esca~a de 

ordenados, reformarem-se todos os abusos que "e 
tem introduzido neste objecto de interesse publico 
e marearem-se os ~fficiaes e mais empregados g:u~ 
são necessarios em cada uma das repartições. Isto 
porém, ainda se ha de fazer. não estã feno nem é 
para dous ou tres dias. Quando houver essa reforma 
então se regularáõ os'ordenados de smte que todos 
sirvão á nação com mais gosto, pot~m por agora não 
convém alterar por partes o que se acha estabele
cido a este respeito. Voto, portanto, pelo parecer da 
commissiio. 
-o Sn. s.ouzA FRANÇA :-Este supplicante tem ra

zao de pedtr augi<:ento de ordenado, e nós muita 
razão para o indeferirmos. Os empregGs publicos, 
Sr. presidente, a que estão asr>ignados ordenados 
de l50fi000 e de menos· quantia, são realmente um 
mal para a nação. E' uma desgraça ! Ha repar
tiçfJes onde se contão doze e quatorze officiaes para 
fazer aque~le serviço, que tres ou ·quatro, sendo 
babeis, mm facihnenle odesempenhlll'ião. Era muito 
melhor que estes insignificantes ordenados que se 
muhiplicão por tantos imiteis, fossem Hccumulmlos 
tão sóweP te áquelles que hem podem s1~rvir para vi
verem independentes. 

Na n~inha repartição acontece o mesmo pudendo 
ter murto menor numero de officiaes, e dal'-se a 
cada um o ordenado de tres mil crusados. Mas quaes 
são os cidadãos que são admittidos aos empregos t 
Meninos de escola; e dahi a dous dias estão cla
mando qfte não têm que comer. Isto é um dos gian
des abusos que se tem introduzido e que merecem 
attencão da assembléa. 

Portanto não posso deixar de appro"ar o parecer 
da ~mnmissão, emquanto se não regularem os em
pregos das diversas repartições . publicas e os seus 
competentes ordenados, que a meu vêr deveráõ ser
de tres a cinco mil cruzados por anno. Eis a clausula 
cóm que eu quizéra que passasse o parrcer. 

Julgando-se discutida sufficientemerite a materia, 
consultou o Sr. presidente o voto da camara, a qnal 
appro~·ou o parecer sem algum addicionamento. 

O mesmo Sr. presidente deu immediatamente a 
palavra ao Sr . .A,ugusto da Silva que, por parte da 
commissão de legislação, leu este ' 

11 PAREi:ER 

tt A commissào de legislação e de justiça civil e cri.:. 
minai, examinando o projecto de lei, apresentado em 
s~ssãode20deMa.io pel~Sr. Maia, sobreoprovimento 
dos officios de justiça e fazenda, oi:Íserva que sendo 
os ofticios encargos publicas, não se devo. exigir que 
os nomeildos_serventuarios. paguem direitos alguns' 
pela sei'vel].tia conferida, mas tão sómente, que 
tenhão a necessaria idoneidade, para bem de5empe
nhal·em,os deveres respectiyos, por isso julga deve-;·. 
rem-se supprimir no art. 3°. as J.ralavras-pagando 
os pro:\'idos sómente, etc.;-,-até ao fim. Igualmente 
en_ tendo qu_ e de __ Y"em ser suppr~m_ idos inteir~mern_e os 
arts-. 4°,-5° .e _6°; pela mesma r a~ o sobred1ta, e_ .que 
o,art. ~o é superíluo por estarem m~rcados 4!m di-:
reito os casos em que o serventuano de qua1quer· 
officio, póde ser suspenso e. mesmo privado delle, 
pertencendo ao·· poder judiciario o ·conhecimento 
dess~.casos ~:nu~ca ao prqp:ri(3tario do Qfliciq,. de
vendo . por isso supprimir~se ta~ bem ·este art•g9 •... 
• «-.Portanto, 1l. commis~o-t.endo ouvido.o,autord.o

projecto;•é de- pã.recer ·que, ·supprimidas no;;art •. -~ 
as referidas palanas- pagando. os -providos só-i 
mente, etc., - até ao fir,n ;. e SIJJ!Primi~o~ ~g'!r,I-

15 
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mente os arts- 4°, 5°, 6° e ~o, o !nesmo projecto 
s':! imprima para entrar em- d1scu~sao. 

<< Paço da · camara dos deputados, 6 de J.unho 
d': l826.-.1nt01lio Augusto da Sil1la.-.-11ltomo da 
Silra Telles;-José da Cruz ·Ferreil·a: » • 

Sendo enviado á mesa e lido pelo Sr. 1• secreta
rio, disse 

O SR. VERGUEJRO :-Eu peço a palavra só para 
-saber se o autor do projecto foi ouvido~ pela com
missão quando ella formou essas emendas. 

O SR. PnESIDE~TE :-Sim, senhor ; foi com seu 
~ ~onsentimento. 

O SR. VERGUF.lRO :-Então deve voltar tudo á 
commissão para redigir um ~nvo projecto. . 

Não havllndo quem se oppozesse a este voto, f01 
resolvido de conformidade. 

Leo mai? o mesmo Sr. Augusto da Silva este 
0\1\ro 

« PARECER 

t< A comnlissão de legislação não póde dar o seu 
parecer sobre o projecto ~e lei do Sr. ~eputado ~o~é 
'fhomaz Nabuco de AraUJO paracreaçao de u_mJmz 
de fóra do cível, crime e orphãos para a VIlla de 
Bragança, e seu termo na comarca do Pará, sem ql!e 
precedão informações do seu loca_l, e J!Um_ero de n
!:inhos : para o que julga dever 1r pnme1ro o pro
jecto á com missão de estatística. Paço da c_afnara dos 
deputados, 6 de Junho de 1826.- _Antonto Aug_u.sto 
da Sil1m .. - José da Cruz Ferretra.- Antonw da
Silva. Telles.· 11 

Sendo lido na mesa, foi approvado sem opposiç~o, 
e logo coube ao Sr. 'Ieixe~ra de Gouv~a, n~ qua
lidade de relator rla comm1ssão da venficaçao de 
podt>res, lêr o seguinte 

<1 PARECER 

<c A cvmnussao de poderes viu a participação, 
t{Ue faz o Sr. Luiz Aun-usto l\lay, deputado no
meado pela província de Minas Geraes, ~m. r~spo~ta 

:ao officio que de ordem desta camara lhe fo1 dmg1do 
para vir tomar assento nella; · 
· <c A comlllissão não . perderã tempo em relatar o 

-que ociosamente se e:xpe?de naquella_participaç~o, 
l'Cndo só digno de attençao_ o rheumatlsmo -chromco 
na cabeca que o Sr. deputado diz padecer. · 

« Comq~1ant_o porém a CO!Jlmissão tenha no m~is 
:elevado ·· concetto · a ·· asserçao do Sr. deputado, nao 
póde conitudo apartal'-se da linha de conducta,; que 
se· tem prescripLo, e_ que par_:ecc ter sido a.doptada 
por esta camara..:._ na.o emttltr o seu pa.recer sobre 
-factos sem a presença de prova..~ · legaes·- E . por 
t:mt.o é- de· -parecer que o Sr. deputado deve vir 
tomar assento. ~u apr~_sentar provas' legap,s,_ que 
jtlstif\quem o seu tmpedtme~tocom: a dec~araçao de 
sP-r perpetuo, · ou temporar10, e ·que assim. se lhe 
participe. » Paço da camara ·dos deputad. es, 5 de. 
.Junho' de 1826. )) -Assignados os senhores da com
missão. . · · · · . ·· ' · 

Foi lido~na 'mesa, e lo&o approvado. 
- Segiliu:.:se a leitura do parecer· da commissão 

-da · redaCção do Diario ; sobre o- requ~rimento-do 
tachigrapho,ManoelJosé · Pereira: daSilva. apresen
tâão; e:hdo pelo s:~ Odori~o ~fendes. como mem
bro, e ·rel_ator da dtta· comm1ssao~ . • · · 

· Assim se acha conét·bidó este 

.« PARECER 

<c O tachigrapho ;Manoel , ~osé Pereira dà . Silva·, 
pede a esta camara ({Ue se lh(i · decláte um ordenado 
annual, pago mensalmente, e . que ·!;e lhe passe. o seu 
titulo com essa declaracão. . · 

<c A commissão de redâcção1lo Dia·rio, conhece!ido 
ajustica do requerente, acha que deve Sei' attend1do, 
e .que ils providencias, que se derem a.respeito delle, 
devem ser extensivas aos demai!;; tachigraphos, _re
gulando-se o 1_nerecimento de cada um ; e por .1sso 
propõe o segumtc : Pedro ~ffonso - de Carvalho, e 
Manoel José -Pereira da Silva, terão por anno . 8408 
pagos mensalmente, e mais lOS .~ada um .nos .mezes. 
que durarem as sessões. . • - -. . .. 

<c José Gonçalves da Silva, terá 600$, pagos . na 
fórma acima declarada, e. mais lOS mensaes, durante 
as sessões. , .. 

" Manoel Cypriano de Freitas, tera 4808 pagos 
como acima se declara; e mais lOS mensaes,. durante 
a~ sessões. . . , . . . 

« Lourenço' Lopes Pecegueiro, terá 30011 annuaes, 
pagos mensalmente. . 

<c . Os dous primeiros tal!higraphos, fJcarão~obnga
dos a ensinar a sua arte nos inteyya\los d~s sessões, e 
os outros a exercitai-a, segundo o regulamento que. 
apresentani a commissão. J>aço da camara dos d_e
putados, 6 qe Junho de 1826.~ Jllan.oel Odor!co 
.!Jendes- Januario da Cu111!a Barbosa .. - Candtdo 
José de Ara:ujo-yia1ina. >> 

.. Sendo lido na mesa, requereu o S;r. Yergueiro; 
que ficasse adiado, e sendo apoi;tdo, e vencido . este 
voto, declarou o Sr. presidente, o adiamento para 
o dia 12 do corrente mez. 

A:. este tempo veiu á mesa e foi lido pelo Sr. 8e-
cretario Souza França, o seguinte . - . 

_ <C. OFFICIO 

<c Illm. e Exm. Sr.~ Por ordem deS. M. o. Impe
rador, remetio_ a . V. Ex. Re~e q~~-s~tas da mesa do 
desembargo do paço, e uma da junta do commercio, 
que vão apontadas na relaçl\O inclusa, assignada 
por Theodoro ,José . Biancar<li, offici~l . maior d9sta 
secretaria de estado, · por terem ficado reservadas as 
suas respecti'{as "decisões para a assembléa gera\ 
legislatin. O que V. Ex. fará .presenta- á camara 
dos de:;putados. Deus guarde ·a V. Ex. Paço •. em 6 
de Juaho de 1826.- José Feleciano Fernandes Pf-
1iheiro.- Sr. Manoel José de Sou~a :Franca. » 

. . . . -· ·. ... . : . 

itEucÃo nAs coNs6iTAs; Qmi .sk ~~TTEM coM AYiso 
ÍÜ DATA ' {nfST~ ·, ~· ÇAMARA ~gs .Dij:PUTADOS 

-Do . desembargo ; cJ,o, paço. . 

· « -CoD6ulta de 13 d~ FeVe:r~iro de 1826; solirc um 
ofticio do presidente de- s ·. Paulo~ '.relil.tivo:a: creação 
das fregtiezias dos l\lorrc~s, ,e ~~~eira e~ .viiJa~.
( F c) i rcm~tti~~ã· co~missão . l,le:~tã.~1,stica. ) _ . • 

« Dita da IJlesma cjata sobre um olfic10 do conselho 
ádmi#i~tr~~i!o dá P!ovinciá: · ;d..~ : <;oyil,z,,,relati\19 ' á 
erecçao dos s .. et~ arra1a. e. s, .. <me .. serv .. e.m .de .. ~b,e.çasde 
julgado, ~m ' v1llas.-{ A, mes,m.a comm~s~ao. ) . . , 

« Dita da mesma data, sob.N ·um om~~f) :do.prest
derite M Mirias, relativo ~ supplic~ ~p~_j).~v!)s dos 
districLos de Santo Antonio, e S. Sebastiao de Ube
iaba _ para continuá' r: por. pàrte ~aqu~Ua 'provirícia a 
a:díninistràÇão Civil; ·. e inilitli,i", ·d~s·dít()S districtos.
( A' mesmá commissão ·unida:~ ~e · faz~u~a~ ' ) • 

'à Dita da mesma data; sobre o requerunento do~ 
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moradores dó arraialdeJaraguá, em que pedirão que 
se erigisse em julgado aquelle arraial.- (x-com.,., 
missão de estatística. ) . - , : .. : 

, 4. Dita da mesma data, sobre o,r.equerímento dos 
moradores do julgado · oo Trahiras, que tledem se 
desannexe da comarca de S. João das c!uas barras o 
dito arraial.- (.A' mesma commissão.) 

« Dita da mesma: data, sobre o requerimento de 
J). Maria do Carmo Moreira de Sá, que pediu um 
ordenado . como · mestra de meninas na villa de 
S. Salvador dos Campos . ...:___ (A' com missão de ins-
trucção publica un~da.á de . fazenda,) -

<< Dita de 16 de .Março do mesmo anno, sobre. a 
ereccão . das freguezias de S, I\oque, Parabybuna, e 
Uanâna1, em villás.- (A' commissão de estatística.) 

'' fl(l junta do commercio 

«-Dita de 17 'de Janeiro do mesmo anno, sobre 
um officio do presidente da pl'Ovincia de Goyai, r.e:
lativo aos msios de melhorar o estado da província. 
- ( A' commissão de commercio , agricultura, 
industria, e artes; ) · 

(( Secretaria de estado dos . negocios do itnperio, 
em 6 de Junho-de 1826.-Theodoro José Biancardi. '' 

Passou-se á terceira e ultima parte da ordem do 
dia, qu'aera a pritneira dis_cussão do projecto de lei 
sobre laudemios apresentado pe_lo Sr: Souza França 
na sessão de 20 do mez proxtmv passado, com a 
emenda additiva da commissão de"legislação lida na 
sessão de 31 do mesmo mez. E havendo o Sr. pri
meiro secretario feito a leitura da integra do mesmo 
projecto, offareceu o Sr. presidente a materia ás 
retlexões, que se houvessem de fazer sobre o sell 
merecimento ; o que deu • lúgar a algum -debate, 
sendo o 'primeiro a fallar c · 

O Sa. MARCOS ANTOl'fiO :-Sr. presidente, euen.: 
tendo qtW este projecto pela fórma. por,gue está 
concebido, não produz grande vantagem á socied~de, 
pois só diz respeito áquelles, que estiverem ligados 
por este genero tle contracto, ou que o houverem 
de fazer para o futuro: :Muitos outros objectos de 
maior ponderação chamão a attenção desta camara, 
por serem tendentes ..ao bem geral da nossa socie, 
dade ; e de mais este contracto de aforamento bem 
pouco uso tem"iio · Brai.il. Portanto sou de opiniã_o 
que este projedo não deve passar a segunda ilis~ 
cussão, muito principaln1ente pela ínaneirà,'porque 
s~ acha concebido_; pois só cpm emendas poderá vir 
a ter lugar. 

O Sa~ - Onoatco !thNDJ'S :- Vou responder ao 
illustre orador, que abriu a discussão. Diz elle _que 
este projecto não deve passar, e que só com emendas 
poderá.. vir a ter lugar. pesta. m.esma prop?sição é 
que se deduz que. o proJecto .e d~gno;de de!1beração 
desta camara; porque-na pr1merra.ó1scuisao tra)a.;. 
se tão sómente .da .util.idadlll . 4a ma teria .em . geral, e 
as emendas só.se : admit.tem na.s·egunda e, terceira: 
e se o illustre-deputado -o: jt,ilga . eapaz . de receber 
emendas, e com ellas passar ãs seguintes discusssões, 
deve-se coneiuir, que.o acha de alguma utilidade;. 
Para que podesse mostrar o contrario, é mister .q11e 
provasse qu~ ~da. m~mo com emendas ~enb~m 
lugar podena .vu.a ter. - _ . . . . . •. 

-O Sa: )bu.: ~ Eü· sou -da opinião do nobre 
orador; que ~allou con-t.ra·o · proj~m. C--ootemplando 
a sua matena; acho que ene- ap~enta duas pers-:
pectivas." Por um lado · vejo que con\ém uma regra 
de interpretação do cont~cto de aforamento; · e 

pntã~ ~e. · pare~ ~sn~c~ssario, porque temos. a . 
ordenaçao, e - os. prmmpws geraes, da mataria de 
contrac.tos. Se se. att.ende po1· oút-ro lado pai-ece.,-me 
que é manco, e.-injusto; p,ois consí(i~radà, cómo 
_um novo artigo de legislação, visto-que"·dá outra 
fórma a este contracto, deveria declarar. irritos os 
que se achã~ e3tabeleCidos fóra dos termos. que aqui 
se prescrevem ; e nesta hypothese quem póde du
vidar do ataque. que esta lei iria fazer mui dírecta
mentc ao direito das partes adquirido, e firmado 
na boa fé deste contracto '! · · 

Além disto se por este- projecto se trata; como 
pela sua letra se inculca, de defender o sagrado 

-d!reit? de pr~pr.iedade, e a liberdade que todo o 
c1dadao deve ter de contractar, come melbor'lhe 
convier, e de dar o seu dinheiro, e os seus bens 
com ~s condições. que -lhe parecerem justas, de 
n~a!le1ra nenhuma póde concordar com este prin
CipiO de eterna verdade a clausula expressano pro
je_cto. de serem sempre estas convenções enten
didas pela regl"a que nelle se estabelece, não só 
q!lant.o ao_futuro, mas ainda, o que peor é, quanto 
ao preter1to. • _ 

_E' _cerlo que a l!berdad? do homem ,constituido 
cidadao de uma sociedade, e regulada·pelasleis dessa 
sociedade ; porém é principio certo que para se 
fazer uma lei, que coarcte esta liberdade, é indis
pensavel que occo__rra, ou í'.umma necessidade, ou 
manifesta, e relevante utilidade em beneficio de 
todos os cidadãos em geral : porque então entende
se que não existe semelhante liberdade. Porém neste 
caso, nem se mostra necessidade, uemnlilhlade rea\ 
em se coarctar a liberdade desta com·encão ; e por 
i~so votQ contra o projeclo. • -

O Sn. Cnuz fERREIRA:---:- Este projecto tende a 
acautellar a mã intellig~ncia, que se possa dar. á 
ordenação sobre a mater}a de lauderuios. A orde
nação determina que se paguem dous c meio por 
cento, ou a quarentena como la11demio da Yenda_ dos 
prazos. Ora e~ta quarentena veiu a entende_r-se não 
só-sobre Q prazo, mas tambem sobre as bem feitorias, 
e pelos __ annos se tornou este .costume como lei, e 
sempre se continuou a entender assim aordenacão. 
Que fez o autor do projecto '1 Teve em, vista que Ê!sta 
quarentenadevia sóm~nt~ ser paga sobre o prazo; ,e 
nunca sobre. as bemfe1tonas, porque entrando es.tas 
bemfeitorias no valor do prazo, vinhão a d.irnii\uir 
a ·p1opriedade do agricultõr, e por conseq'uencia a 
empee.erindirectaml}nte o commercio, .e aindustria. 
Os mem~ros da commissào de legislação dando o 
seU: parecer salvarão os contractos feitos, e por fazer 
addicionando esta clausula (le-u.} Que não tendo O$ 

partes · ·estipulado expressamen-te algum laudem.io, 
tenha o indicadv no 111esmo projecto. Com isto( con
tinuando J não se coarcta a liberdade de pactear, e 
ficão salvas todas as convenções, que existão já 
feitas. As especies de emprazamentos são tantas, e 
tão complica!l;ls, . que . não é. possível enumeral~as 
nem facitmostrar a ,11~turezade ca~í\- uma dellas. 
- Além disto ha.muitos contractos, que,pelo -ternpo 
fizeráo lei:e que podssodevem sul>sistir;-e os mem
bros da commi5são;' tendo attencão a estes:usos e 
costumes, e sobre tudo ao·solido Principio_ de.direito 
de• que -o mutuo consenso dos ~ntrahent.es -fórma a 
Ieidos:eontractos, ao .mesmo"empo que declararão a 
ma teria deste projeeto digna --~ delitieração~ llecres
centarão a condição de se guardar o que:del oUtra. 
fórma fôr acordadp entre . os p!l(!t~tes.:- , , . , ,- _ 

O .autor do · projeclo. trata-de interpretar a :ol"de-
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nacão, porque a julga mal entendida, e poT se per
suâdir que a pratica até .agora seguida pe~a sob~e a 
industría, e impede as vendas e transacçoes. E1s.a 
maneira porque a commissão encarou a matcrta 
dest.e projecto. 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA. :-Eu creio que segundo 
o regimento pússo mandar já á mesa wna emenda 
ao projecto. {Leu o regimento.) 

O SR. V ASCONCELI.OS : - Pôr já emendas sem se 
decidir se o projecto passa á seg~nda discussão, 
parece-me que não tem lugar; porem, logo que se 
vença que a materia é di.gf!a de entrar em segunda 
discussão, podem-se adm1ttlr todas as emendas, que 
se offereção. 

O Sn. LINO CounsHo: -Um honrado membro, 
que me precedeu a fallar, rejeitou este yrojecto, 
dizendo que era injusto, e por consequenc1a desne..: 
cessario, porque a injustiça traz comsigo a desne
cessidade de qualquer cousa. 

Eu não o acho injusto, nem me parece que ataca a 
liberdade do cidadão: o que vai fazer é marcar defi;
nitivamente a propriedade_ que pertence a c!lda 
cidadão. Um prazo, Sr. presidente, tem ,·erdat.leira
mente dous senhores, dous proprietarios; tem. o 
proprietario senhor da terra ; e tem o proprte
tario senhor das bemfeitorias: uma \ei que marcar 
qual é a propriedade de um e outro, é uma lei justa 
e necessaria. 

Pergunto eu, Sr. presidente, eu que suu dono do 
prazo e agricultor da propriedade fru?tifera, po~que 
razão, quando vender essa propnedade, h~1 d~ 
pa,.ar ao senhor da terra laudemio daquiJio que 
pl.:'ntei com o suor do meu rost? '1 Isto me pe~·te~cc 
exclush-amente, o portanto, mnguem podera urar 
premio do que é meu, nem tenho que pagar ao 
senhor da terra algum tributo. . . 

Por consequencia esta lei não fat: ,mais do que 
designar o que pertence ao senl.1or da terra e ao 
hemfeitor da mesma terra; e por Isso assento que 
não só é justa, mas justíssima uma semelhante 
lei. 

O que eu acho contra o direito natural e c.ontra 
toda a ·razão, é a emenda posta pela comm1ssão. 
Pois como se ha rle autorisar o cidadão a contractar 
sobre o que ainda se ha de fazer? Podet·á por ventura 
haver contracto que ponha o nus sobre aquillo, que 
ainda ha de nascer·? Julgo portanto que esta emenda 
não deve ser admittida, e no mais apoio o parecer 
da commissão. -

O SR. MAIA: - Os argumentos do illustre preo
pinante, versárão sobre um principio falso. E11 não 
disse que o projecto era injusto, porque ataca a 
liberdade de possuir, mas porq11e se oppõe á liber
dade de convencionar. 

O nobre deputado não entendeu bem o que eu 
quiz dizer. 

O SR. CRuz FERREIRA : -A lei que se projecta, 
não põe o_nus algum, !'em embarga as convenções: 
~stas são livres, e P.m ngor o contracto entre os par
ticulares é que faz a lei. Se eu lendo um terreno, 
o anendar ou aforar por 5, lO ou 20° /o do seu. va\oT 
ou com outrâs quaesquer clausulas que -eu estip~:~lar, 
está na vontade do estipulado aceitar ou. não a n;unha 
proposicão, mas· logo ·que acceitou e se aperfeiçoou 
o contrâcto, está obrigado por elle como se fosse uma 
verdadeira lei. 

E' verdade que muitas vezes a lei obsta a certos 
contractos particulares, donde lhes vem o nome d·e 

contractos illicitos; porém nem a emphiteusis entra 
nesle numero, nem o projP.cto em questão trata de o 
tornar illícito e ainda menos de onera-lo. 

Por isso a commissão fez esta positiva declaração 
não só para ficar lin-e e plena a liberdade de con
-vencionar sobre os prazos para o futuro, mas tambem 
para que se entendão subsistentes em todo o seu 
vigor aquelles pactos adjectos aos contractos de afo
ramento já dantes feitos. 

Em uma palavra, deixa inteiramente de ter vigor 
o disposto neste projecto, logo que se apresente uma 
escriptura de aforamento com quaesquer clausulas 
sobre o laudemio ; porque nesse caso prevalece ;> 
convencionado entre os contractantes, e não a letra 
do projecto, que só tem applicaçáo aos casos não 
expresos entre as partes contrabentes. 

Nesta hypothese singular deve-se então observar 
o que vai expresso neste projecto, ·que é pagar-se o 
laudemio tão sómente do prazo e nunca dos melho-
ramentos. · 

Por c~nsequencia eu acho que o nobre deputado ô 
Sr. Lino Coutinho não entendeu bem a emenda, 
que a commissão addícionou, e que só tende a deixar 
illesa a liberdade dos contractos. 

O SR. VASCONCELLOS: - Como não se trata por 
agora senão da materia em geral, se convém ou não 
convém, requeiro que seja éhamado á ordem qualquer 
Sr. deputado que pretender fallar sobre algum dos 
artigos em particular. 

O Sa. LtNO CoUTlNRO : - Eu queria fallar ma:; 
como o Sr. Vasconcellos tratadechamar-meáordem, 
j(\ nà\) me delibero mais a uiter pal:tna.· 

O SI\. VERGUEll\O:- Eu só votaria contra o pro, 
jecto, por ser pouco amplo; mas como · não se offe
rece outro mell10r, sou de parecer, que este passe á 
segunda discussão, pois entã·o se tarão <IS emen<las, 
que se jttlgarem necessarias. 

A ordenação estabelece que nas vendas dos 
prazos ~e pague ao senhorio a quarentena ou o que 
tiver sido estipulado nos contractos. Que a lei póde 
tirar este onus, não ha duvida alguma. 

A ordenação faz ditferença de convenções, e este 
projecto as estabelece e fixa: portanto, todas as 
convenções, em que se não <l~::clarar quanto se deve 
pagar por talldemio, ficãn comprehendidas nesta lei, 
e não se póde duvidar que esta declaracão tira com
pletamente todos os embaraços, que se possão oppôr 
ás vendas e permutações dos prazos: 

E' pois, por esta razão que eu quizera, que pas
sasse este projecto á segunda discussão, na qual eu 
offerecerei os addicionamentos de que o julgo sus-
ceptível. ' 

Seria: para .desejar, e muito conveniente-que se 
tirassem todos os estorvos á livre permutacão dos 
bens tan~ immoveis como mo-veis. Eni outro 
tempo olhava-se para os bens immoveis com muito 
grande· respeilo, coino . a propriedade movei tem 
~rescido consideravelmente, e tanto que · é muito 
provavel éxceda · hoje ·em valor á immovel, de
ve-se-lhe por isso dar, a mesma consideração que a 
esta. · . · . . 

Ora que el1teS impostos sobre a venda das proprié
dades são de facto um ohstaculo ao commercío dos 
homens, creio que não haverá quem o possa negar; 
e s~. as nossas fiua!l~S o permi~ti~sem, eu até <{Ue.,. 
rena que se suppr1m1sse o gra\'JSSIWO onus da siZa.: 
porém presentemente não é per•11ittido tocar· neste 
ponto. · 
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Quando se discutirem os arLigos deste projecto, 

eu emitirei a minl!a opinião sobre esta qualidade 
de contracto, pois, no meu parecer devem sim ser 
guardadas e respeitadas as convenções deste genero~ 
que se acbào firmadas até á publicação da nova 
lei, mas não serão mais permittidas para o futuro 
por serem um verdadeiro estorvo á livre dis
posição da propriedade. V o to, portanto, pelo pro
jecty. 

O Sa SouzA FR.\NÇA : - Sr. presidente, en me 
cobriria de pejo á face desta camara, se me atre
''esse a apresentar um projecto, que não fosse bem 
e profundamente meditado : consequentemente não 
me poderia c~ca~;~ar a sua u.lilidade ; q~ero dize!', 
eu não meditaria um proJecto de lei, que nao 
fosse motivado em verdadeira utilidade. 

Abrio sobre clle a discussão um illustre orador, 
affirmando que o não achava util de maneira alguma, 
pois, era mui pouco usado entre nós o contracto 
ernphiteutico, reprov<1ndo por isso a materia do 
projecto. 

Será utilidade publica o evitarem-se demandas?. 
~inguen~ o poderá negar. Será ~tilidad~ pu~lica 
tirarem-se os obstaculos âs transaccoes dos Cidadaos? 
Parece-in e que tambem ninguern Õ negará. Pois, eu 
digo que o projecto vai preencher estes dous fins, 
como mostrarei. 

Tem-se estabelecido um iníquo costume, .de que 
se quer fazer lei, e é que quando não haja convenção 
expressa entre o senhor dírecto do terreno e o foreiro, 
pague este 21/2°/o de laudemio todas as vezes, q!JC 
se vender o predio, deduzida esta quantia do valor 
total, \)Otque o mesmo predio fôr alienado. Eu 
chamo miquo este estylo, e o reprovo. • 

Que cousa é laudemio, Sr. presidente 'f E' uma 
prestação, que faz o foreiro ao senhor de um prazo 
todas as vezes que o aliena, em signal do reconheci
mento do domínio directo, ou pela licença para a 
alienação do m~smÇ) · prazo. 

Bem, eu aforei a Pedro lO braças de terra; neste 
contracto dividio-se o domínio, eu reservei o dominio 
directo e cedi a Pedro o indirecto, ou utíl, mediante 
a prestacão de certa quantia que no acto de passar 
o terreno a outrem, deverei receber pela licença, 
g_11e para esta alienação será obrigado a pedir-me. 
Levantou Pedro neste terreno· uma casa no valor 
de cem mil crllzádos ; quer vendê-la por este preço, 
com que direito hei de ir haver dons e meio por cen_to 
desta quantia, quando a edificação é . t_?~a proprie
dade sua e nella nada tenho 1 De manetra nenhuma. 
Porém, como os proprietarios assim o exigem, e os 
foreiros muitas vezes repugnão, originão-se deman
das, e afinal, os foreiros por mais miseraveis vêm-se 
na necessidade. de ceder. 

Diz-se mais ·que esta lei não é necessaria, por
quanto estes contractos são pouco vulgares no Brazil, 
mas eu acho que por esta mesma razão ella é muito 
necessal'ia, porque todo o Brazil está dividido em 
immensas sesmarias, que não pódem deixar de ser 
aforadas para o futuro ; e portanto, é indispeosavel 
Q tomar-se este objecto em toda a consideração, aliás 
não veremos cultivar essas mattas immensas, que 
fazem um aspecto hediondo. · 

E' pois, neeessario. que adaptemos uma le!, qu~ vá 
regular este laudemiO. que é uma verdadeira siza ; 
porque nada tend·o o senhor directo na pr!)priedade 
do emphiteuta, quando exige a quarentena sobre o 
valor total do predio, pretende realmente haver um 
tributo, sem {lara isso ter direito algum. Paga-r 
flU 2lj2°/o da minha propriedade, vale o mesmo que 

declarar-se que a propriedade não é minha: por
tanto, deve-se tirar este onns, porque é um pezado 
tributo e não direito de conhecenra. 

Comu posso ser obrigado a ·esta prestação ao 
senhor dírecto, se elle me não póde impedir que 
eu derrube o predio que tenho no seu terreno 'l 
. Disse outro nobre orador que este projecto era 

injústo por atacar o direito c liberdade das conven
cões. !las eu não sei como seyóde assim cnncluir. 
Á. ordenação detern~ina_2 lf.l 0

/ 0 e que fizerão os 
senhores d1rectos'!Qmzerao que estes21/2°)o fo~sem 
contados pelo valor total do terreno e bemfeitoria'; 
isto ficou em uso e quer-se que passe por lei. Logo 
ftSte projeclo vai declarar a ordenação. 
· Quando a lei é ommissa ou obsr:ura, nrlara-se e 
explicasse Eis a razão, porque organisei este pro
jecto ; nenhum interesse tenho em que < lle passe. 

O Sn. MAncos .b;TONJO:- Podem haver ron
lractos de aforam(!nto sem \audemio, póde o se:nhor 
da propriedade contmclar com o foreiro e pas~·a.r;--lhe 
o dominio util da terra, sem pagament.o de~se di
reito domiuic.a.J, de que se trata, que não é e!'H•ncial 
a esta convencão. 

Por conseqÜcncia se nos aforamentos for estipu
lado que se não faça esta prestação, pode1·á o con
t.racto subsistir sem este onus. Tanto é isto verdade 
que os jurisconsultos assentão que neste caso de
-ve-se conside1·ar o predio line dessa obrigação. 

Deste principio conclúo não haver necessidade de 
semelhante lei, pois della não vem a res'..lltar tão 
gran~e prMeilo, como se quer inculcar; assentando 
com tudo que se este projecto fdr accreseentado com 
alguns ou\.ros artigos, que dlgào respeito á utili
dade geral da sociedade e da agrícullura, .v. g. 
para que se aforem li nem ente as terras vinculadas, 
a ineultas, ou estabelecendo outras re.gras a respeito 
deste contracfo, eu o approvarei, conforme o inte
re~~e. que de\\e resultar ao el;tado. mas sendo tal 
qu_al s~ acha. c?p.cebido, então sustentarei a minha 
pr1meua opm1ao. 

Torno a dizer quando os contractantes ajustarem 
que o- prazo seja livre de laudemio e o declarem na 
ese.riptura, não ha'\"erá obrigação de pagar a qua-
rentena estabelecida na ordenação. . 

Portanto logo que ·no principio da convenção se 
póde estipular esta clausula, que necessidade ha de
uma lei, que s6 póde ter elfeito nos contractos, que 
se houverem de fazer depois da sua publicacão? Se 
porém nesta lei forem addicionados outros' artigos 
interessantes sobre a facilidade . dos aSoramentos e 
suas clausulas para o futuro, nesse caso não me 
opporei, antes sustentarei a sua materia, de que 
talvez res11ttem grandes vantagens ao Brazil.· -

O Sa. Souz,\ FRANCA : -O illustre preopinante 
parece duvidar que .· à ordenação manda pagar o 
laudemío. A ordenação determina que o foreir(} 
em reconhecimento do dominio directo pague a(} 
proprietari.o do solo a quarenten~ do preço, Pt;>rque 
se vender o praso. Ora os propnetarws daqui de
duzem que este laudernio deve assentar sobre a .. es
timação do solo e das bemfeitorias, assim o exigem 
e estão neste costume. · 

Este projecto pois vai declarar que esse direito 
de conhecença deveassentartãosómentesobre o que 
rigorosamente pertence ao senhor do terrello, e não 
sobre o predio que o emphiteuta tem levantado á 
sua custa, e que é todo seu. Todo o mundo inter
preta a {)YÜen~() ao seu modo, e 'tein Yigorado o. 
costume de se obrigar o foreiro pelo laudemio das 

16 
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bemfeitorias, fundando-se na ordena~ão : e uma 
yez que não appareça um_a lei _com expressa decla
racão- Paga-.<e laudemw umcamente das terrtlS, 
e itão das bem[eitorias-continuarão as duvidas e 
demandas sobre demandas. 

Esía lei não vai fazer mais do que esprcificar que 
o laudemio só é deYido daquella parte do prazo, em 
que se reconhece o domínio directo,_ pois o for_eir? 
não pôde ser obr~ga~o a pag11r daqutllo,_ que _n_a'? e 
do directo senhoriO. fudo que tende a entar httgws 
é um beneficio aos povos. 

A ld, porque nos lemos regid?, trata ~esta m~
teria em geral, e esta, que se pro_Ject~, Yat espeCI
ficar e delncidar e:>te ponto de lflgtslaçao. Se alguns 
senhores lhe qnizerem fazer alterações, julgo que 
será permittido; por.->m por agora trata-se da su~ 
utilid<tde, contra a qual não prevalece o que ate 
a"'ora se tem allegado. Se não são muito usuaes entre 
nÓs e~tes contractos, todaYia é natural que se vão 
multiplican_?o; e s~ não dermos _um ~?rte na ·_má 
inlerpretacao da lm actual, contmuarao os foretros 
a pagar, cómo até agora, seja bem, seja mal enten
dida a ord•.mação. 

O SR. ~hu:- Eu sustento que nem este pro
jectu püJe preencher o fim que se ostenta, de evitar 
delllandas entre cidadãos, nem ainda que o conse
gui~~!:'. Séria esta razão sufficiente para co~rc~ar a li
berdade das convencões fundadas no dtretto na-
tural. · 

Di"'O mais, que não só não >ai prevenir os lití
gio,; >->mas que pelo contrario é mais uma fonte 
par; os multiplicar. As demandas não nascem da 
ob~curidade da ordenação, qnc é bem clara, e ex
pressa, n:•m da má intelligencia, que se diz, se tem 
dado ;i !':ua determinacão: a multiplicidade das de
mandas entre nús teni causas bem conhecidas, já 
no defeito da no:;sa legislação em geral, já no modo 
de a entender. 
~ohre o ponto em questão, as nossas leis não 

admittem já as duvidas, qlte agora se suscitão ~ 
al"nns a,: querem entender a seu modo, e dahi 
n;cc a divergencia, e tem principio as demandas, 
como acontece a respeito de todos os outros artigos 
Rinda os mais expressos da legislação, pois sobre 
todos appareCt'm ft·equentes pleitos. 

A int<>lligencia, que se tem dado á ordenação, 
de qu::1 trata o projecto, não é !'Ótnente f1mdada no 
uso e costume, como quer c il\ustae preopinante, 
mas é dedu7.ida das suas forrnáes expressões, do 
seu espírito,. c da natureza, e essencia do contracto 
rlo af..,ramento. 

P01tanto, tkve ser entendida sempre, como o tem 
sido até agora, e na fúrma da sua determinação. 
Ninguem empraza o seu te~reno por uma _li!llita
dissima pensao annual, senao com a condtçao de 
ser beneficiado e melhorado, rla esperança de re
ceber pelos laudemios maiores quantias, que o in
uemnizem da cessão, que faz de parte do seu do
mínio: do contrario, melhor lhe fora vende-lo sem 
o dividir. 

l.,orém agora não é a occasião propria de discutir 
os artigos do projecto, e por isso tornando ao ver
dadeiro ponto da questão, depois de ter mostrado, 
que este projecto não tende a prevenir, e cortar os 
pleitos, provarei, que, pelo contrario, elle os vai 
augmentar ; e para isso bastará este simples ar
gumento. Se apezar das nossas leis actuaes, tão 
clara:5 e expressas sobre este contract.o, se tem ori
ginado tantos pleitos, como confessa o illustre de
putado, quantos de novo não deveráõ naseer deste 

noYo projecto, que não só vai dar uma nova intel
ligencia áquellas leis, m!ls introduz no contracto 
outras clausulas não conhecidas d'antes! 

Quanto mais se attendermos ~ue os aforamentos 
existentes, tem sido contractados deba:ixo da intel
lit;encia da lei, e desses usos, e costumes, que -agora 
se chamão iníquos! 

Se o proprietario do solo não tem direito ao lau
demio das bemfeitorias, tambem o- não dever;í ter á 
preferencia no caso de venda : se o illustre deputado 
nega o primeiro, só com o fundamento, de que as 
bem feitorias são da privativa propriedade do foreiro, 
deve tambem negar o segundo, para ser coherente 
em seus princípios. Conclúo de tudo, que o pro
jecto por inutil e injusto, visto atacar a liberdade 
das convenções, não deve passar á segunda dis
cussão. 

O Sn. LJNO Counxno : -O fim do projecto é 
marcar os limites da propriedade de cada um dos 
cidadãos. Todos os argumentos, que se tem produ
zido contra a sua ma teria, tendem a mostrar que 
elle vai attacar a liberdade do cidadão: porém, 
Sr. presidente, ha contractos, que não são. permi
tidos p2las leis n:tturaes. Pois eu posso contractar 
com um homem, que será meu escravo, se dentro 
em certo tempo não restituir uma quantia de di
nheiro, que eom esta e(}lldição lhe empre!'to '? 

Certamente não. A lei pois coarcta, põe limites 
aos contractos, e os contractos nunca podem ser 
feitos contra a IP.i natural. Pois o homem, que nas
f!en lin-e, pôde jamais contractar para ser escravo? 

E' st~melhante contrncto contra a boa razão, e 
o direito natural, e por conséquencia nullo. Eu não 
posso contractar de dar o que é meu a alguma 
pessoa, para que elle fique encarre~ado da obrigação 
de pagar o que não deve. Esta le1 portanto marca 
o que pertence tanto ao senhor da terra, e o que 
deve receber, como ao foreiro, o que tem de pagar; 
por eonsequencia não coarcta·a liberdade dos con
tractos, nem a liberdade dos contractos póde deixar 
de ser coaretada muitas vezes pela lei. 

Não se ofl"erecendo quem mais fallasse sobre o 
projecto, consultou o Sr. presidente; Jo, se a ma
teria se acha,·a sutlicientemente discutida: 2°, se o 
projecto devia passar á segunda discussão: e sobre 
ambos os pontos respondeu a camara affirmati
vamente. E porque ultimada a materia da ordem 
do dia, ainda restnva algum tempo para fechar-se 
a sessão, propôz o Sr. presidente para ser discutido 
o parecer da commissão de commercio, agricul
tura, industria e artes sobre o projecto de lei do 
Sr. Cunha ?llattos, para que as repartições publicas, 
e corporações religiosas prefel"issem para o seu con
sumo os generos das fabricas nacionaes; o qual 
parecer tendo sido apresentado na sessão de 31 do 
mP-z de ?llaio, ficára adiado por deliberação da ca
mara. Abrio a discussão com o seguinte discurso 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr.· presidente, ha
vendo, como membro da commissão de agricul
tura, expendido no parecer as razões, em que me 
fundei para ir contra o projecto do, Sr .. Cunha 
1\lattos, eu me dispensaria agora de fortifica-las, 
se o nobre deputado ·não nos tivesse alcunhado 
de ignorantes. avançando que a commissão teria 
sem duvida abracado o seu projecto, se lido hou-· 
vessc Humboldt ·e outros autores que citou. 

Emquanto a mim, Sr. ·presidente, o honrado 
membro arançou uma verdade, porque a minha 
lição é em extremo mingoada ; e lioje mais sobre a 
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cn1ada, do que sobre livros ; todavia cumpre fazer acisado, que compre uma espingarda, e imperfeita· 
,·er, que qualquer leve tintura de conhecimentos é mente construi da por doze mil réis, quando a ~óde 
sobeja para demonstrar que tal proje~to não é haver e completamente fabricada por quatro? Pro
admissivel ; porque além de não ter obJecto sobre curemos remediar este mat, por meio de estimulo. 
que se firme, destróe com a excepção o qu_e f?r- Que ~empos não correr~õ primeiro qu~ possamos 
mára com a regra. Eu passo a lazer uma 'hgena compe\Ir com os estrangeiros a tal respeito? E com 
analyse dos argumentos de que elle se servio, dcs- que no~_pagarãõ estes os nossos genero~'t A quem 
truindo aquelles que me occorrerem. venderao os seus ? De que .nos servira o grande 

Disse o Sr. Cunha Mattos, que o Drazil em producto da agricultura uma ''ez, que amontoado 
outro tempo possuíra mu~tas, e boas_ fabricas, es- não tenha compradores ? Rique7.a e consumo são 
taleiros para a construccao dos nav1os, co-rdoa- \u~a.~ ~~ontMti'rvas: um producto excessivo sem me r~ 
rias, etc.: mas que o govérno havia deixado acabar, cado nlí;o tem valor, nem se póde chamar riqueza. 
e destruir tudo Ora, Sr. presidente, tudo isto con- Um palz pouco habitado, e sem commercio vive 
cedo, mas que sr, conclúe daqui'! Porventura este sempre na indigcncia. 
argumento proY~ que a .nação e ?S corpos religiosos Em fim em tc•da a nacão, onde o governo desce a 
devão <:omprar as fabncas nac1onaes os g~n~;r(}s, ~a..:'.k\\\?.Y\i"b~~.,_ ;:.ommên~iaes, e onde o negoriante 
de que necessitarem? Será boa a conclusão; mas para fazer as su~s transacções .Precisa de andar 
a minha é que o governo não attendeu ao bem sempre com o cod1go n_a mãC!• _ vm tudo mal, este o 
publico, que deixou arruinar estabelecimentos, que sentimento dry um sab10 poht•co, e a tal respeito, 
muito convinha conservar, e aperfeiçoar, e final- basta lembrar a resposta dos negociantes ft·ancezes 
mente, q_ue admittida ess<J. asser~ão, o antigo rt,Cl- a CCltuett. C.ond\io 1\0\'i> do·que tenho dito, que nos 
,-erno era um ,•erdadeiro desgoverno. devemos -fazer fortes, no que os estrangeiros sãef 

Disse. mais, que se hal'ião comprado peças e fracos, e deixar ao cidadão a Jiberdade de comprar 
armas velhas, eiD que se consumirão grandes som- e vender a quem quizcr. Favor, e proteccão é quanto 
mas, e só por favorec·er alguns negociantes in- o governo tem a despender; o mais é Óhra do cal· 
glozes. Convenbo que assim seja, mas daqui não culo~ c interesse varl\eutar. 
se póde inferir a utilidade do seu projecto. O que Avançou o illustre deputado, que a lavoura não 
se prova é que as leis se não executão, que se rouba é o unico ramo da riqueza nacional, que a America 
a fazenda publica impunemente, que não havia a do Norte cuidando desta lambem curava de fabri~ 
devida fiscalisação, e que a nação tem sido o patri- cas, e que clle hav-ia visto enlre nós st>leíros amon ... 
monio de algutls interess:Jdos. toados de {>roductos sem coln\)ndores. Sr. -ptesi~ 

DiíiSe que a America do Norte, rr•al concluida dente, o honrado membro talvez lot~s!'e neste 
a sull emancipação, tratou logo de construir esta- objecto por eu 1)1e haver tantas ,-czes declarado a 
leiro~, fazer fabricas, etc., Sr. presidente, a provi- favor desta fecunda, mas dc3spresada fonte de ri-
denda apontadil não é a mesma do projecto em queza. Sim, Sr. presidente, ~ou lavrador; por este 
ques~o : além de que as nossas circuJJlstancias nilo estado troq~ei a •ui!-gistratura; não me al-rependerei 
são identicas. Se o nobre deputado te,re em vistas o nunca, e smto nao -ter bastante eloquencía para 
promoYer as nossas fabricas, então permitta-rtle ainda ntelhor advogar tão nobre causa_ 
que eu lhe diga, que os meios não são os por eile Cercado de mato, ainda algumas vezes me dou á 
indicados; pot·quanto não por compras forçadas, lição, e mui bons argumentos posso produzir a favor 
sim p_ela protecç~o, é que ~e adiantào as. artes. Qu~r da lavoura; e como o nobt"e deputad~ citou os 
a nacao ter fnbncas'? Est;mu\e e connde os fabrt- s eus autores, conceda-me que eu tambem lhe cite 
rantés; c_onceda-}hes algum_as _isenções pro tempo1-e,,. os m_eus, _afi~ ~e que se persuada, que a minha igno
mande v1r machmas, que s1rvao de modelos, e que rancm nao e tao crassa, como suppõe. 
sejão patentes a quem as quizer examinar; não ar- l?oi, e é Sr. -presidente, ma.xima de Il1Uitos go:
J-anqtte das suas occupações os operarias, afim de vernos tanto antigos como modernos, e do grande 
que estes se aperfeiçoem, iaci\ite emprestimos aos econom-tsta Smitb, que a agricultura é a mola real 
proprietarins, maxime quando uma desgraça os da riqueza das nações e as potencias, que tem lan
tiYer precipitado, e finalrnente sobrecarregue os çado mão das artes, não desprezando aquella, tem 
produclos estrangeiros no aclo de consumo, com adoptado estas como um meio secundado. 
especialidade os de mero luxo-, afim de que nào Convenho em que a universidade dos produclos 
possão concorrer no mercado com os nossos. ()bri- oo \raba'i'no e o seu superfluo convertido em capi
gar porém a uma compra forçada é medida bem taes seja riqueza : convenho -em que as manú~ 
contraria aos meus princípios; é tolher a liber- facturas sejão de grande vantagem, emquanto aug
dade do comprador, e a paz de um commercio franco mentão o valor do rude producto da terra: porém 
aulorisado por lei, pôr-lhe pêas, que destróem os inclino-me a persuadir-me que a primeira e mais 
meios e fins. ~-x\-en~a õ"' ioãas as artes e a que dá impulso ás 

Sr. presidente, a mola real do commerci9 é o outras, e fornece aos h·omens os artigos_ essenciaes 
interesse, comprar barato, e vender caro, eis a do seu sustento e as materias para o seu trabalho, ·é 
regra geral. Sendo estes princípios certos, c claros sem duvida a agricultura, que por isso merece ·"lS 
como obrigar o estado, que é o maior consumidor, maiores e mais particulares consideracões. Não 
a uma operacão contraria 't . "õ.~i\<•~~ tW<.">i<. a y.-ro'i>p{!Tidade da agricu'\türa da da 

Além de qÜe todos sabem que a divisão do tra- industria. · · 
balho e a perfeição das machinas estrangeiras per- A tendencia , diz Smith, que tem a populacào á 
mittem que estas nos possão dar por um aquella crescer ao nível da subsistencia, multiplica â es
obra, que feita entre Ms não se póde vender por pecie humana por toda a parte onde a produccão 
menos de vinte; pois é conhecido, (\Ue cincoent.a h <r. do t.ti\50 au\5Q.1.1i'.nta·, ~ o t:raba\n() .· humano, , 1{Ue • se 
tnens; por exemplo, pouco versados em qualquer multiplica ao mesmo tempo fornece os mews de 
officio, que possão produzir o mesmo valor não comprar otrigo: nãoaconteceassimcomàsfabricas· 
pódem produzir a mesma riqueza: <e qual o homem por muito que ellas produzão, os seus producto; 
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não farão nascer um só homem para delle.se servir: I querendo a mesma camara entrar no exacto co~he
se eu assim pensasse, teria um sabio escriptor em cimento deste assumpto, segundo pela constítuicão 
meu abono. - lhe é permittido; me ordena, que eu sollicite pêla 

O economista Malthus nos ensina, que a subsis- repartição de V. Ex. íllustrações sobre os seguintes 
tencia é o movel e o regulador da população; e que artigos : 
o~ productos verdade~ra~ente uteis a~ progresso da }.o Qual seja o motivo da prisão destes ofliciaes; 
nqueza e da populaçao sao os da agrtcultura. 2.0 Em que tempo forão presos; 

Um paiz industri~so, C~?ntinúa elle,. ~óde pelos 3.0 A quanto tempo·se a~hão retidos; 
progressos da sua mdustna, pela perfetça~ de suas .4.0 Em que genero de prlSão; 
materias, pela accumulação dos seus capttaes, au- 5.0 Se lhes foi formada a culpa. 
ginentar consideravelmente a quantidade a~nualdo O que participo a Y. Ex. para que suba ao co-
seu. pr~ducto _ manufacturad? ; mas elle na o ~er~ nhecimento de S. U. I. Deus guarde· a V. Ex. Paco 
mats r1co e nao _augm_entara .ao mesmo tempente da camara dos deputados, em '7 de Junho de 182li. 
fundo das subststenctas nacwnaes, que ~óm _,llanoel José de Souza Franca.-Sr. barão de 
póde favorecer os progressos da populaçao e do Lages. · 
trabalho. 

Se consultarmos a historia do mundo, vê-H~ que 
as nações, que tem sido devedoras de. suas rique~as 
ao commercio e manufacturas, tem ttdo uma exts
tencia ephemera relativamente áquella de povos, cuja 
riqueza foi baseada sobre a agricultura. 

·Esta a linguagem dos mP-us autores: quando 
porém advogo a causa. da agricultur~, não exclúo a 
mdustria e o commerc10, porque sei, que sempre 
que aquella não fõr sustentada por estes, será mes
quinha e preearia. 

Conheco entre outros o exemplo da Polonia ; em, 
fim, Sr. "presidente; eu ~ei q:ue a agri_cultura é filh~ 
da industria, mas esta nao e a questão : se toquet 
em taes pontos, foi unicamente seguindo o discurro 
do autor do projecto, convenci!-lo, que lambem 
temos alguma lição, e que o parecer, que apresen
tamos á -camara, se estriba em p1·incipios justos. 

Não me convence mais o argumento tirado da 
America do Norte; um paiz, se bem me lembro, 
com .1250 milhas de extensão, com 10-10 de largura, 
e a maior parte cortado de extensos pantanos, sendo 
por outro lado mui povoado, precisa de recorrer a 
tudo, quanto póde dar trabalho á sua população : 
fazer um parallelo entre aquella potencia e o Brazil, 
é a tal respeito grande injustica. 

Emquanto ao que disse dos "armazens cheios de 
productos, unicamente lembrarei ao nobre depu
tado, que consulte os preços dos gener<;~s nas praças 
marítimas, e se convencerá do contrano. . 

Se porém se refere aos paizes centraes, procure 
nesse caso a origem ; e então conhecerá ser a falta 
de boas estradas, encamentos de rios, etc., ele. 

Creio ter respondido pela minha parte, os meus 
honrados cQllegas da commissão farão o resto. 

Havendo o illustre orador terminado este discurso 
depois de dada a hora de se fechar a sessão, o Sr. 
presidente declarou ~dia~a a discussão ; e tendo:a 
designado para a pnme1ra parte da ordem do dia 
seo-uinte e para a segunda a leitura de pareceres de 
co':nmissões e indicações, levantou-se a sessão de
pois das duas horas da tarde.-Manoel José de 
Souza França, secretarío.-Francisco Gomes de 
Campos a redigio. 

RESOLUÇÕES DA CAMAl\A 
Illm. e Ex:m. Sr.-Sendo presente á camara dos 

deputados um requerimento datado de 29 do pro
ximo passado mez e assignado por ~lanoel Ale
xandre Tayeira, como procurador, no qual os offi
ciaes da 1• e 2• linha da província de Pernambuco, 
constantes da relacão inclusa, representão acha
rem-se presos nestã. côrt.e á chave, desde Novembro 
de 182!, sem se lhes ter jámais formado culpa : e 

llELACÃO DOS OFFICIAES DA 1• 1:: 2• LINHA U.\ PRÓ· 
\"lXCIA DE PER:S.\HhUCO, QUE REPilESENTÃO ACRA
RE)J-SE PRESOS SE)l CULPA POilHADA E A QUB SE 
llEFERP. O OFFICIO DA DATA DE HO.JE. 

O major Ricardo Ramos de Carvalho. 
Os capitães Joaquim José Alves Lima, l0$é Cor

deiro Junior, João Baptista Bezerra Cavalcanti, 
Christovão Vieira de Mello Pessoa, João José de 
Menezes, 1\lanoel Joaquim Parahyba e José Ferreira 
de Almeida. • 

Os tenentes Antonio Teixeira Brazil, João de 
Deus Pereira do Rego, Francisco José dos Passos, 
Joaquim llodrigues da Silva e José Alves de Paiva. 

Os alferes Jo~é Gonçalves da Silva, Januario Gon
cal'vcs de Castro, Feli:x José dos Santos, José Bcr
nardcs Gama, Manoel Antonio de Deus, João Mon
teiro de Andrade 1\lalvinas, lgnacio Antonio Borges, 
Diogo Soares de Albuquerque, João Dias l\lartins e 
Jeronymo l<'erreira. 

Secretaria da ca10ara dos deputados. em 7 dt~ 
Junho de 1826.-F-rancisco Gomes de _Campos. 

A camara dos deputados, conformando-se com o 
parecer da com missão decommercio, agricultura, in
dustria e artes sobre a utilidade, que póde prestar, 
para melhor acerto de suas deliberações, a coopera
cão de uma commissão externa, composta de ho
iucns praticos naquelle ramo: resolveu approvar a 
proposta, que a commissão interna fez de V. M., e 
dos Srs. Francisco José Fernandes Barboza, Fruc
tuoso Luiz da Motta, Joaquim Antonio Ferreira e 
Domingos Carvalho do Sã, para membros da com
missão externa, esperando do seu patriotismo haja 
de prestar-se a tão util fim ; e designa o dia 12 do 
corrente mcz, para se verificar a primeira junccão 
em uma das salas do edificio desta camara. Dêus 
guarde a V. 1\L Paco da cam~ dos deputados, em 
7 de Junho de· 1826.- Alanoel José de Souza. 
França.-Sr. Francisco José da Rocha. 

Na mesma conformidade e data, se ofliciou aos 
Srs. Francisco José Fernandes Barboza, Fructuoso 
Luiz da Motta, Joaquim Antonio Ferreira e Do-
mingos Carvalho de Sá. · 

Illm. e Em. Sr.-Sendo remettido .á camara dos 
deputados o diploma do Dr. Pedro de Araujo Lima, 
eleilo deputado pela provincia de Pernambuco, o 
gual consta àchar-se aetuabnente viajando pela 
ltalia, sendo provavel qull não tenha ainda recebido 
a noticia da sua nomeação: resolveu a mesma ca
mara, que se sollicitassem do governo as necessarias 
participações, e ordens, expedidas pela reparticão 
dos negocios estrangeiros, aQ dito Pedro de AraÜjo 
Lima, para que · quanto antes venha ~ntrar em 
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exercício. O queparticip() a V. Ex. para que suba 
ao conhecimento de S. M. I. Deus guarde a V. Ex. 
Paco da camara dos deputados, em '1 de Junho 
de '!826.-Jfanoel José de Sou::a França.-Sr. vjs
conde de Jnhambupe. · 

Jllm. e Exm. Sr.-Procedendo hoje a camara dos 
deputados á eleição da mesa, que devc-seryir o mcz 
que principia no dia de amanhã, forão nomeados 
na fórma do regimento para presidente o Sr. Luiz 
Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, para vice
presidente o Sr. monsenhor Pisarro e para secreta
rios, em primeiro lugar o Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar de ,\ndrada, em segundo o Sr. José Antonio 
da Silva ~laia, em terceiro o Sr. Candido José de 
Araujo Vianna, e em quarto eu; o que participo a 
V. Ex. para que seja presente á camara dos sena
dores. Deus guarde a V~ Ex. Paço da camara do~ 
deputados, em '1 de'Junho de 1826.-~lfanoel Jose 
de Souza França.-Sr. visconde de Barbacena. 

Illm. e Exm. Sr.- Procedendo hoje a camara 
dos deputados á eleição da mesa, que deve servir o 
mez, que principia nc dia de amanhã, fo1·ão nomea
dos na fó1·ma do· regimento, para presidente o Sr. 
tuiz J>ereira da Nobrega de Souza Coutinho, para 
vice-presidente o Sr. monsenhor Pisarro, e para 
secretarios, em primeiro lugar o Sr. José Hicardo 
da Costa Aguiar de Andrada; em segundo o Sr. José 
Antonio da Silva Maia, em terceiro o Sr. Candido 
José de Araujo Vianna, e em quarto eu; o que par
ticiJ!O á V. Ex. para que suba ao conhecimento de 
S. l\1. I. Deus guarde a V. Ex. Paço da camara 
dos deputados, em '1 de Junho de lb26.-.Jllanoel 
José de Souza Fratzca.-Sr. José Felíciano Fernan
•les Pinheiro. • -

Sessão em 8 de Juuho de 181:8 

PRESIDENClA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás 10 horas da manhã'; acharão-se 
presentes 60 Srs. deputados, faltando com causa os 
Srs. Feijó, Pinto de Almeida, Cavalcante, e Seixas. 
O Sr. presidente declarou aberta .a sessão, c o 
Sr. secretario Araujo ' 7ianna leu a acta da antece
dente, que foi approvada. 

Logo o Sr. secre'-io Costa Aguiar deu conta de 
uma representação da camara da cidade de S. Chris
tovão de Sergipe, em que faz saber terem sido 
eleitos deputados por aquella província o Dr. José 
Nunes Barbosa de Madureira Cabral, e o capitão-mór 
José Matheus da Graca Leite Sampaio : e por delibe
ração da camara foi "esta representação submettida 
á commisl;ão de poderes. Noticiou o mesmo Sr. se
cretario acharem-se sobre a mesa os requerimentos 
de Sabino Francisco d6 Malheiros, Antonio José de 
Araujo, e Severiano 1\laria Dias da Cruz, que pe
dião ser nomeados para alguns empregos do serviço 
da camara, e o de Eduardo Alves Pereira Sodré, 
sargento da província do Maranhão, João Francisco 
Pinheiro, cabo de esquadra, e mais dous soldados 
daquella provincia, que allegavão terem sido injus
tamente prezos ali em 13 de Janeiro de 1825, e 
remettidos pelo primeiro almirante o marquez do 
~laranhão para esta corte, onde se achavão desde 
25 de Agosto do mesmo anno prezos na fortaleza de 
Villegaignon; e pedião íossem mandados para a sua 
provincia. afim de serem ali processados e jul
gados. Estes requerimentosforão dirigidos ã com
nrissão de petições. 

Depois disto o Sr. llarcos Antonio otrereceu, 
para se!"em distribuídos pelos S!s· deputados, exem-
1>lares Jmpre~sos da carta reg1a de 10 de 1\laio de 
1799, dirigida ao governo da Bahia, declarando os 
limites entre a jurisdicção dos capitães generaes, 
e a dos governadores das armas das províncias. 
l~ o Sr. presidente ordenou a sua distribuição. 

Por !JãO haver expediente, coube lugar, na fórma 
do regimento, á J~itura dos projcctos e indicacões, 
que se offerecessem, ~ por isso o Sr. secretario éosta 
Aguiar leu o seguinte 

cc J•JlOI.ECTO 

t~ Art. J.o ~ica. ~bolida a contri!JU!~âo, que com 
o t1tulo de ordmanal', percche o escnvão da camara 
imperial, e do desembargu do paço dos conselhos 
do imperio. 

cc Art. 2. o. Ficão revog~dos para esse fim os~~ 1:3, 
e 14 do capitulo do regmzento de 4 de Feve1·eiro 
de 1755 com todas as mais leis, aharás, regimentos 
-decretos, e resoluções relativas ú dita contribuicão~ 

J>aço da camara dos deputados, em 5 de Junho 
de 1826.-.A/aia. >>-Ficou para segunda leitura. 

Então o Sr. Ferreira Franca. deu parte d•~ haver 
recebido uma carta dos offici"aes da secretaria do 
governo da Bahia, em que lhe recommendaváo os 
requer~mentos, que os ditos officiaes dirigirão á as
semhlca geral; e com a mesma carta enviou á mesa 
as copias dos ditos requerimentos, que vinhão in
clusas. Em um pedem os ditos officiaes a restí
tuiçã~ dos emolumentos, que lhes concede a carta 
de le1 de 20 de Outubro de 1823, e de que se acl~avão 
privados .. por uma provisão do thesouro de 5 de 
Fevereiro de ,1825, pela qual se mandou recolher a 
somma destes· emolumentos aos cofres da fazenda 
po~ deposito, até á decisão da assembléa geral Jegis-
latwa. -

Em outro depois de taxarem de·injusta a privacão 
em que sempre estiverão, com os officiaes das sec"re
tarias do governo das outras províncias, dos emolu
mentos, que em 1808 se estabelecerão sobre os 
passaportes, passados pelos governos respectivos 
em que elles tem todo o trabalho, revertendo 0 prO: 
veíto só a favor dos officiaes da secretaria de estado 
dos negocios da marinha, pedem, lhes sejão este"' 
emolumentos concedidos, por deverem por sua na: 
turezarecahir tão sómente naquelles, que trabalhão· 
allegando haver-se mandado entregar a<ls ditos offi: 
ciaes da secretaria da marinha 18:829S9t:iO que se 
achavão recolhidos ao cofre da fazenda' publica 
daquella província, importancia de taes emolu
mentos desde o anno de 1821.-ficou a camara 
-inteirada. 

Tendo então luga-r a primeira parte da ordem do 
dia, que era a cont~nuação da discussão sobre o pa
recer da commissao de commercio, agricultura· 
industria, e artes, ao projecto do Sr; Cun.ha i\lattos'· 
P!lra que as repartições publicas ~ corporações reli: 
gwsas comprassem -para o propno consumo os ge
neros das fabricas Jwcionaes, cuja matería ficára 
adiada da proxima passada sessão, leu o Sr. secre
tario C~sta Aguiar o re.ferido pa~ecer, o qual sendo 
offeree1do pelo Sr. presidente a dtscussão da camara 
foi lo~o sustentado pelo discurso seguinte, qu~ 
profenu 
. O Sa. S~uz.t FRANÇA:-Sr •• presidente, o pro-. 
JCcto em. diSCussão é verdadeiramente uma dessas 
pragmaticas, ou leis cphemeras, que apenas nascem, 
em pouco desappareeem. Todas as vezes que as leiso 

1'1 
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não tem uma razão sutliciente, ou força intrínseca, 
que as torne excqHi,·cis, não tem effcito algum, são 
nullas. O auxilio, que n honrado membro autor do 
projecto quct· por meio dclle dar ás fabricas nacio
naes, não sü é totalmente fantastico, mas até, longe 
de produzir o ciTeitu dezejado, ,·ai de eucontro á 
liberdade do comrncrcio, eru que consiste ern grande 
parte a felicidade das uaçües. 

Os meios tle angmentar a indust.ria naeional, para 
serem l'!licaz•:s, devem caminhar ao seu fim indirec
tam~nte. Tributos impostos na importa~i10 dos ge
ncros estt·angeiros, de maneira (jUe ni•o possão 
jámais entr~r _em. concurrencia ·.com os ~a naçlto, 
eis um mc•o mdJrecto que, muito contriiHte para 
animar a industría no paiz, meio de que se ;;ervcm 
todas as nat_;iH·s, que se :;o,•ernão com sabedoria e 
svste111a. To1Ja a lei coact1va, que Yaíattncara liher
IÍadP. que todo o} cidadão dcn: ter de eomprar c 
vender a quem, como, e quando lhe pnt·ccer, é de 
sua natureza odiosa, P destruída logo no seu nasci
mento. Tc·miJs um recente exemplo na pragmalica 
d.: li8~J: •tnc ·~ feito dcll<t? L:m goYPrno aust.cro a 
promulg•JU. t• mandou ohsen·ar; mas eumprin-s•~ ·? 
Nào sc:;nmmente: cada cítladão, tendo íntere~sc em 
a i\ludir, e infringir, veio a cahir immcdiatmmmte 
em desu:;o, :;em jámaís ter sido re,·ogada mn fürma. 
E porqu1.· ni!o. permaneceu a sua pratica ·!_ Porqw; 
era odi•J;;a c Jlljltstu de sua natureza, c trazw Plll s1 
nu•sma o principio da ;;ua pi'Opria destruição. Por 
isso <'X{tir•m it nascença. e finalmente hoje nin:;uP.m 
della se lemhm, ninguem a ohsen-a, sem que tenlhl 
sido abrogada eompetentemcntc. 

Eis o •IHC aconteceria com esta lei, que se pro
jecta, e ~e acha em discussão, se pa~sasse, como 
Jlretende o seu illustre autor. Demais que fiscali
~ação se poderil estabel~cer sobr~ ~ cx~cto t::~unpri
mento de senwlhante le1? Que ng1lanc1a sena bas
tante para ohscrvar o_s infractores, c cohihir as suas 
tentati,·as, ainda na hypothese de se estabelecerem 
para isso fiscaes publicos? Quem ha de obsen-ar, 
se o pano que traja o religioso. e se as alfaias do 
templo, de. são ou nào das fabricas nacionaes? 
Por consequencia está manifesto t!Ue não tem o 
projecto um proveito llecídido, e nestes lermos voto 
a favor do parecer da commissão. 

O Stt. VEJtGUEmo:-Apezar de se ter declarado 
mui geralmente a opinião contra o projecto, com 
tudo eu fallarei a sett favor. O plano deste projecto 
é promow·r a industria nacional, dando ás manu
facturas do nosso paiz a preferencia devida sobre 
as estrangeiras. Eu não entrarei na individuação das 
disposicões do projecto, se a presente discussão não 
versasse unicamente sobre a idéa geral do objecto, 
e me fosse permittido divagar além da cmweniencia, 
ou desconveniencia da sua materia, eu talvez desse 
alguns esclarecimentos sobre o assumpto, que me 
parece ter sido menos b~m tratado ; porém não é 
esse agora o meu propos1to. 

A com missão para rejeitar inteiramente a ma teria 
do projecto firmou-se principalmente sobre o argu
mento da não. existencia das fabricas c manufa
cturas nacionaes, o será sobre este }JOnto que eu 
direi alguma cousa. 

Devo primeiramente declarar que eu considero 
a& theorias no seu devido gráo de utilidade, quando 
servem para o exame pratico da natureza das co usas, 
porém que as contemplo como arriscadas e perni
ciosas, quando passão a tomar um lugar superior, 
ou a es:cluir a pratica • . As theorias por mais per
feitas que sejão, não dei.xão de ter grandes inconve-

nientes na applicaçáo: cllas são bem como a mathe
ma~ica, quando se -~pplica á phisica; porque por 
ma1s exaclos que seJaO os s~us calculos, sempre se 
observa no resultado desta applicac:ão alguma n
riação, nascida da natureza dos corpos. 

Isto que se nota na applicacão dastheorias mathe
matícas aos pheuomenos dos éorpos phisicos, muito 
mais claramente se manifesta áccrca das theorias 
políticas sobre todos os objcctos da sociedade civil. 
Portanto é necessario usar dellas com toda a mode
ração e prudencia. Por assim me explicar· depois 
de recebermos os princípios luminosos das theorias, 
devemos descer deste muN-do idéal ao pratico, e 
meditar nos o!Jjectos solH·e qtw e lias devem recahir, 
e considera-los em ~da sua extensão, ou por partes, 
para podermos cammhar com acerto . 
. Dusta verdade púdcm-se produzir muitos exemplos, 

tirados das nacões as mais civílisadas: eu citarei 
nm !itÍ. Tem-sé proclamado em muitas pártes do 
mundo os direitos innatos do homem; mas jã se 
estabelece que estes direitos n~o fossem limitados? 
E d<;stas procla·ma~..õcs, que effeíto tem resultado? .... 
Porem vamos ao ponto da questão. 

Fundão-se as theorias, que se tem cxpendido, 
principalmente svl>re a liberdade do commercio: 
mas eu nlw conheço governo algum, que tenha 
e~ta~>elceido esta liberdade com a amplitude, que 
aq111 s<~ ostenta. 

Na ,·crdadc parece muito hem que seja livre a 
todos os eidadi10s Yt~nder, e eon,u>rar; como melhor 
conta lhes fizer: este principio geral funda-se na 
liberdade natural, c no direito de propriedade, e 
por ellc nm os ínteressses, c riquezas a rolar sobre 
o seu proprio, c ,·erdadeiro eixo. Porém quando 
considerarmos o estado actual do Brazil, poderl:'mos 
tomar por guia este principio gCI·al '! Ainda que 
es~a illim~ tada liberdade seja pro_clamada pelos es
cnptores tnglezes, c francezes, nao tem sido ado
ptada pelos respectivos governos: como podení pois 
set· admittida ent.re nós? 

O illustre ·membro da commissào sustentou que 
dcYer_nos tratar do nosso systema de agricultura, que 
a agrtcultura era a base da riqueza das nacões, e 
que só a ella deveríamos applícar todas as nossas at
tenções. Concordo no principio, mas não tirarei 
delle as mesmas consequencias . . Eu digo que para 
promo,•er a agncultura , é necessaria. a indus
tria; quando tivermos grande quantidade de artis
tas, teremos muitos consumidores, e disto resultará 
o commercio interno e o augmento da agriéultura. 

Nós não devemos attender só ao que passa aqui 
na corte e nas grandes cidades marítimas; havemos 
de olhar tambem para o que Yai pelo interior do 
Brazil. Como se póde applicar este principio a Mi· 
nas-Geraes, a S. Paulo, a Goyaz, Mato-Grosso e 
outras proYincias centraes'l Como se poderã reduzir 
tudo a agt·icultura, sem commercio interno 't A dif· 
ficuldade dos transportes tira todo o valor aos tra
b<~;lho~ da lavoura; e por isso, esta sereduziria á 
mtserJa em t~l caso. porque as. suas producções 
nunc3: cheganao a achar consum1dores, que são os 
os artistas e commerciantes; é portanto necessario 
haver divisão de trabalho e empregos para que a 
agricultura floreca ; e á vista disto temos que o 
principio não é inteiramente applicavel. 
. Affirmou-se que não havião manufacturas na

ClOnaes, e que por esta causa se devia marcar a 
época em que poderião apparecer com probabili
dade para então vir a ter lugar o projecto. Direi que 
se as não temos, como razão havia para as possuir-
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, mos, ã p·Juco se reduz o expediente proposto pelo de S. Paulo er.i~tem estes e~~belecim~ntos que p6de 

prejecto. Porém concedamos algumas va!lta~ens a o governo muito bem auxiliar prefermdo para seu· 
esc::as que existem demos-lhes a preferenc1a a pro- ~nsumo o que nellas se manufacturar, tambem 
pÕrcão que fôrmos adquirindo mais, e eqtão _terá o ha!erá ~as outras províncias. outr~s fa~ricas que se 
profecto maior utilidade ; mas não acho razao para a_mmanao pe~a mesma ma.ne1ra. E ! pms neste sen
que visto não contannos jâ uma grande somma de· tido que eu d1go q~o o proJecto é uttl e deve p'assar 
ma~ufàcturas, deixe de se j~gar u\il a respeito á segunda discussao. 
daqueUas que entre .nós se fabrwão lJOr agora. O Sn. Cnuz FERREI!\.\: - Eu me lennto para 

Cada um do nós conle o que passa "!a sua pro- apoiar o parcr.er da commíssão. São muito louva:. 
rincia. Ha em S. Paulo um csta!Jeleciment~ na vcis as intcnçües do illustro nutor do projecto, mas 
rerdade magnífico, e que promette avultado mt~- eu não me posso confo1·mar com a sua opinião sobre 
resse e que tem custado ímmensas sommas de dt- o meio do que se lembrou para consr!guir o fim de-
nheiro. scjado por elle e pela carnara. 

O governo parece ter feito tudo .que está d~ sua N6s temos em economia política o emprego dos 
parte para promover este esta_belectmento,. se e ver- capitacs, eomo o eixo das suas operações. Todo e 
dad. e que seja bastante o praticar o que. o Jllustrado particular emprega os seus fundos naquellc cstabe
membro da commissão indicou a resp.etto do modo h•cim~n\o de qm• l'spera maiores ,·antagr!nS. 
de promover a~ ~anufacturas. por meto de escolas, Nas _cir~umstan~ias actuaes ~o nosso Brazil, todos 
isenções de dtrettos, fornec1_mento de fundos, etc. os cnp1tal•stas ?111110 pn_ra a ilf?TICult.ura como a fonte 
Tudo isto fez o governo grand10.samente a bem deste dond1.! podem llrar mmorcs mtercsses, e a r~Ila ap
t>stabelecimento; fallo da fabrwa de 1panema. plicão os seu..<; cah('daes. Se os outros mananciaes 

O governo em seu beneficio até ~SC!U de u~1a ge- de riquezas offercccssf'm igunl recompensa ou so
nerositlade que parece exceder os lmutes do simplf_)s brasscm os fundos, enliio os mPsmos rapit<Jlistas 
auxílios ; porque estabelec~ndo-sc a companhm procur:u·ião e~pecular, e emprchcnderiiio es. scs esta
com uma somma de eern m1l cruzados, deu_ o go- hcleciJnentoe de índustria ou r.ommcrcio, snm serem 
r~rno mais 50:000$000 gratuitamcutc em ~tversos e~porcados por outro estimulo mnis do 11Ue a pro
objectos e veio a fornecer um cmprestuno de pria cnnvcmencia. Ellcs mandarião vir machinas ., 
48:0005 e .tanto, e a fabrica não ~á fJnra as des- artistas c formarião essas fabricas c outJ· JS cstabele-
pezas. ~landou. vir mc~tres da S~ec1n e d_a .4~le~a- t:inwntos. . 
nha mandou VIr machmas que nao pagárao d1rettos O goYerno nem deve nem pode, por este meio 
na i~troducç.'lo, e porl.anto paret:e que pô~. em pra-:- lemllrndo, oppõr barreira a esta tendcncia geral dos 
tica tudo quanto pendia da sua mtervençao: Daqui grandes capitalistas de uma nação intcírn, que só 
conchlo por facto, porqu~ me governo. ma~s pel?s procurão haver o interesse proprio, nem a liberdade 
factos do que pelas theorias, que estes meiOS nao que cada um tem de empregar o sen dinheiro com 
são sutlicientes. para p_romover ~s J!lanufacturas. . tanto que não faça mal a terceiro, póde jámais ser 

Aquella fabnca podta produzu unmens~ quan~1- coarctada como se pensa. Ora, se é necessario que 
dade de ferro. A refin~çii.o dest_e metal mnda n~o sohrPm os capitaes para se:rem empregados em esta
está levada·á sua perfeição, por tss~ e po_rque amao bclecimentos de manufacturas, e o governo não 
de obra é muito dispendiosa, a falmca nao póde por póde ir contra a marcha natural das cousns, segue-se 
ora dar interesse em ferro e~ barra; ~as pelo que que nflo ha por ora meios para se elevarem essas 
respeita á fundição está mUI_to ap~rfe1ço~da, e o fabríeas, esses estabelecimentos de índustria e com
ferro nella fundido fica a 7 ré1s a hbra nao sendo mercio. Elles appareceráõ ainda sem ajuda da parte 
moldado, e apenas chegará a lO réis em obra grossa do governo, quando se amontoarem capitaes, e 
moldada, . quando a esperança do interesse despertar o animo 

Ora , podendo este estabelecmiento ~rosperar dos que os possuírem. _ 
muito, acha-se sem rendimento para supprtr as pro- Supponhan}os que já existião fabricas estabcleci
prias despezas; porque o governo eskí. mandando das, ainda assim não se poderá dizer util o projecto 
vir balas e outros objectos de In~laterra, que se porque todo o exclusivo é damnoso, e nunca um le
podião tirar com grande abundancta daquella fa- gislador o concede sem se fundar em solidas razões, 
brica. . . tendo sómente lugar quando o bem que espera e 

A,doptando-se o projecto nesta parte, e}la Vl~Ja a incomparavelmente superior ao mal que vai causar; 
prosperar infallivelmente, e o governo na o terta _de E', portanto, o projecto além de inutil. pernicioso. 
fazer desembolço, porque, ~em fal\ar _nas prestaçoes E se acaso os producíos nacionaes não forem vendi
gratuitas, é credor á fabnca de ma1s de 49:0008 dos na confluencia dos productos estrangeiros, uma 
e não é possível obter o pagamento, sem dar con- vez que são tão livremente introduzidos entre nós, 
sumo aos generos ali fabricados. 1\las.o governo faz então é meramente nominal a liberdade de comprar 
vir de Inglaterra as balas e o~tros objectos de ferro ou vender · cada um a quem, como,. onde e quando 
fundido e não daquella . fabnca; portanto ~arece bem lhe parecer. 
que o projecto seria interessaut_e a este respeito. Direi mais alguma cousa lembrando-me do ~ue 

Ha já em S. Paulo duas fabr1cas de fiar e tecer. aconteceu em França com Colbert. Sabe-se mUlto 
Houve tempo em que um fabricante tr~to!l de for- bem que este grande homem fez estabelecer muitas 
necer de roupa a tropa daquella provmCla ; . ficava e grandes fabricas, mas levado dos conselhos dos 
esta roupa muito mais barata, a tropa mais bem negociantes avidos, que enriquecião com o mono
servida, e ent~tanto a fabric:'- prosperava com isto; p~lio, aceit~u ~sre systema coercivC!· Que-resulto~ t 
porém, não sm porque ~a~ahda~e se rom_pe~ esta M~les graviSSlmos : e afi~al, a liberdade publica 
convenção entre a admm1straçao da provmcia e o tr!Umphou, e o systema fot pelos ares. 
íabrican.te, e a fabrica aeab{)u de uma 'Vez. Diz-se que na mesma Inglaterra existem leis pro-

Estou certo que pondo-se em p_ratica o plano hibitivas: existem, n~o ha duvida, ass~ como exis
deste projecto, esta fabrica renasceria, e a par ~e~a ~em e~ todas as naçoes; mas essas leis ~m por fim · 
leva.n\ar-se-hião outras, e assim como na provmc1a Immedlato vedar a entrada das mercadorzas estran-
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geiras, e não dar a preferencia ás nacionaes, depois 
de serem aquellas introduzidas, como se pretende 
fazer com este projecto, e, ainda assim, não ha um 
só economista de cunho que não mostre a inutili
dade e os vícios de taes leis. 

O verdadeiro economista procura que os capitaes 
não estejão parados, porque se tornão intt 'rarnente 
estereis, quer que elles se empre~uem ~esL~, na
qúelle, ou naquell'outro ramo de mdustr1a sem se 
importar qual deUes deva merecer preferenci!l; por 
que isso é pri~ativamente dependente das cucu_m
stancias do pa1z, c da ordem natural e progress1va 
das nações. 

Ainda que cstabeleccssemos iabricas, ainda que 
ellas trabalhassem, ainda que prosperassem as mes
mas fabricas de algodão, que poderíamos ter, não 
resultaria a vantagem que dahi se espera ; porque 
os fundos empregados nellas nunca produzirião os 
lucros que necessariamente resultarião, se fossem 
applicados a uutros ramos de industria, por exemplo 
á agricultura. 

Eis a razão porque aquelles paizes, que são pro
ductores das materias primas, não são os mais ma
nufactureiros, pois tirão mais proveito em fornecer 
as materias ás outras nacões mais adiantadas no fa
brico, e que não tem o i1cccssario para por em an
damento as suas fabricas. 

Se nós prohibirrnos aos estmngeiros que nos tra
gão as suas mercadorias (por cst.a lei o prohibimos 
indirectamentc) como hão de elles vir buscar as ma
terias primas entre nós 't .\ quem venderemos o al~ 
godão, as madeiras, os couros, o café, o tabaco, o 
assucar, etc., etc.? Hão de vir com as embarcações 
em lastro para carregarem-as com os nossos gene
ros? Logo é necessario que nós tambern lhes com
premos. 

Por conclusão esta me!lida não póde ter lugar, 
pelo menos por agora. E por isso torno a dizer que 
louvando muito os bons desejos do illustre autor do 
projecto, não posso admittir que o meio lembrado 
seja conveniente, e voto portanto pelo parecer. 

O SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidento, posto que 
sejão dignas de muito louvor as vistas do nobre de
putado autor do projecto, todavia eu tambem assento 
que a sua materia não póde merecer a approvacão 
da camara. Eu entendo, igualmente com o honrâdo 
preopinante, que a industria agrícola, fabril ou 
commercial, deve ter a maior liberdade possi vel, e 
que o especulador não deve ser constrangido por 
nenhum respeito, podendo empregar os seus capi
taes livremente onde, como, e quando qnizer. 

O interesse particular é o mais poderoso movei 
desta materia ; o capitalista sempre ha de tender a 
empregar o seu dinheiro naquelle estabelecimento 
de que esperar maior- e mais prompto interesse. 

Pela. medida que se projecta não se promove o in
teresse publico, nem ·se animão as- faoricas como se 
presume, mas vai se servir unicamente ao interesse 
particular de um ou outro fabricante ; e a nação 
em geral vem a ser prejudicada, não só porque se 
torna de alguma maneira tributaria, mas porque se 
desvião os fundos do emprego mais lucrativo, para 
outro de menos interesse. 

Que a industria fabril entre nós-nenhum ou in
significante lucro póde produzir, mostra-se pela 

. necessidade que tem de um tão grande favor para 
que nella se empreguem capitaes; e, na realidade, 
concedendo-se aos manufactureiros este privilegio 
de preferencia, não só se contribue para que os· 
capitalistas. derivem de outros fins mais proveitosos 

os seus fundos para os empregar em iaes estabele
cimentos verdadeiramente infecundos, mas até sof
frem mingua os direitos de exportação e importa
ção, porque os generos destinados para as fabricas 
são deUas iSentos. 

Demais, como as manufacturas privilegiadas, por 
uma razão bem manifesta, sempre são as de peior 
q_ualidade,_ e maior preço, ha de. o governo, admit
tldo o projecto, ver-se na necessidade de comprar 
pelo dobro, a.quillo que poderia haver pe\a metade, e 
de peior qualidade do que poderia achar no mercado 
geral. Donde resultará a necessidade de augmentar 
as consignações estabelecidas, e para isso impôr 
tributos para haver a renda necessaria e proporcio
nada ao augmento da despeza. 

Portanto, ainda que se pudesse adniittir seme:
l~ante expediente ~o~o · um ben~ficio ás fabricas, 
vmha-se a perder mteuamente o mteresse que dahi 
resultasse á nação, pelo augmento dos tributos que 
necessariamente se deverião impôr de novo. 

Diz-se que estes princípios são méras theorias 
que as nações não têm admittido na pratica : pare
cia:-me este argumento um laço para sorprehender 
os mcautos. 

A theoria é vã, quando não é bem concebida, 
quando é clúmerica, mas a verdadeira theoria sem
pre observa os factos por todos os lados e tira 
exactas conclusões. A pratica, pelo contrario, não 
se importa com a ligação dos facto5, vai cegamente 
seguindo a linha batida. Que estas theorias não são 
vit5, prova~so com o exemplo das nações, 

O Hayti estabeleceu uma liberdade illimitada de 
commercio, e industria ~ as ex--colonias hespanholas 
seguirào os me5rnos passos, abrirão os portos a 
todas as nações, e cstabelecet·ão a mais ampla fran
queza de commercio, c industria. Aqui mesmo 
temos um exemplo: a riqueza' da na cão tem do
brado depois da abertura dos portos aos estran
geiros. 

A Bahia exportava antigamente 25,000 caixas de 
assucar, hoje exporta talvez o duplo. Se estas 
nações, onde se tem ensinado os princípios de il
limilada liberdat.l.e do commcrcio, não os adoptárão 
na pratica, é porque se tem conformado éom outro 
principio, que na opinião dos economistas prevalece 
a todos, e é-não dever-se jámais suspender o giro 
dos capitaes. 

Estas nações ac!1ão-se ~ muito formadas no sys
tema de comrnercw restncto, os seus fundos girão 
segundo este systema, e portanto uma revolução 
ua ordem até agora segmda produziria uma sus
pensão no emprego dos capitaes e talvez a perda 
d' elles. 

Para nós empregarmos já grandes sommas em fa
bricas, seria preciso suspender immediatamente o ' 
emprego, que delles se faz em outros objectos, ·e . · 
soffrer grandes empates: eis o que estes mesmos 
princípios nos ensinão. · · · 

E' verdade que onde ha fabricas é preciso . ani-:- . 
ma-las, e favorece-las; mas nós não as temos e·· 
como vamos dar este favor illimitado? Para <Í.ue 
J?rivarmo-nos da liberdade do emprego dos nossos . 
tundos. 

Aqui disserão que a agricultura era a verdadeira . 
fo~te da rique~a nacional, eu _não me conformo que 
seJa a .verdade1ra, mas esse~c1al fonte de riqueza: . 
nem e por semelhante razao que eu me declaro 
contra o projecto. . . . 
_ A agricultu~a não é o m!lis S<_llido principio da; 

nqueza; se o tosse, a Poloma ~ena um dos mais po-
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derosos Estados, porém nós sabemos que é o mais 
111iseravel de todos. 

Além disto ~ exemplo da fabrica de lpanema, 
·que já foi apontado, longe de sustentar a opinião a 
favor do projecto, confirma os meus princípios con
tra elle, pois mostra evidentemente que os capitaes 
alli empregados tiverão uma ~pplicação forçada. 

Se a sonuna total despendida com aquelle esta
belecimento tivesse sido empregada em outro ge
nero de industcia, certamente ha,·eria produzido 
um interesse real em lugar de prejuízos cert.os, que 
daquella fabrica tem resullado. Eis o motivo por 
que ella tarde ou nunea florescerá. Portanto, voto 
'lue o projecto não v:i á imprensa. 

O SR. Cu:m::o~TE PEREIRA :-Depois do que com 
tanta erudição se tem dito a favor do parecer da 
eommissão, pareceria ocioso fallar mais em seu 
abono, se não fosse necessario combater os princí
pios de que se servio o íllustre orador que se decla
rou contra o parecer. 

Diz elle que a commissito se fundamentou em 
duas razões pouco solidas, negando a· cxistencia de 
fabricas nacionaes, que possão produzir os generos 
necessarios para o consumo que propõe o projecto, 
c estabelecendo theorias inexactas c muito falliveis; 
e para firmar .-a sua opinião, recorreu a alguns 
exemplos deduzidos das fabricas, que cffectivamente 
existem no lmperio. 

Para seguir a ordem que o nobre orador se pro
pôz, direi que na \'erdadc podem as theorias ser 
muitas ,·ezes f1tlsas, porém que não assentou :;obre 
theorias, rnas sobre it pratica o parecer da commis~ 
são; nem os fundamentos princípaes, em que elle 
se estriba, tem outra base, senão o que se acha re
cebido, e confirmado pelo uso de todas as nacõcs 
policiadas. • 

Porém, que quer 'dízcr uma lei que só tem por 
tiro prohibir que certas corporações e classes possão 
consumir outros generos que não sejão de tal ou 
tal fabrica? _ E' estabelecer um verdadeiro monopo
Jio legal a favor do manufactureiro, contra a classe 
consumidora ; porque tendo o fabricante certeza de 
que se hão de comprar as suas manufacturas, porá o 
preço que quizer. 

E será de justiça compellir uma classe inteira da 
sociedade a nutrir c enriquecer a este monopolista 't 
Eu ainde acho mais absurdo este systema, quando 
se pretende determinar que a nacão inteira coniri
búa para este monopolio, comprando-se para o cun
snmo das repartições publicas o que fôr manufac
turado nestas fabricas aind<t por maior preco . do 
que poderia haver de outra parte. Porque, pergunto 
eu : de quem é o thesouro? E' de lodos os cida
dãos, é da na~ o. Logo quem paga estes genoros? 
E' a nacão. l~ que vantagens poderá ella tirar desse 
tributot 

Supponhamos que ha uma fabrica de chapéos em 
Minas-Geraes, qne póde fornecer as harretinas para 
a tropa, é que o menor preço por que póde dat· cada 
ban:etina, é o de ~res patacas, quando as que nos 
trazem os estrangeiros correm no mercado por duas. 
Se admittirmos o que pretende o illustre deputado, 
vem a nacão a ter nesta compra o prejuizo de . mais 
de 30 °/o; que junto á perda dos direitos que pagão 
as manufacturas estrangeiras, que nesse caso deixá o 
de entrar, monta realmente a mais de 48 °/o. 

E' principio certo em economia política que a 
nação que quizer yender ha de igualmente com
prar; q11e deYe, pois, fazer uma nar.ão que tem pro
duetos para vender? Deve facilitar ·os portos ao es-

lrangeiro e receber os generos que este lhe offerece 
em troca dos seus. .._; ·- ·-

A nação brazileira para nada está tão disposta, 
por··ora, como para augmentar os estabelecimentos 
de-agricultura afim de vender aos estrangeiros · as 
suas producções. Por consequencia torno a dizer. 
que as theorias em que a commissão assentou o-seu 
parecer, são fundamentadas em factos e não em 
méros princípios abslractos e sem realidade. 

Aqui se disse que 1\a certas fabricas que o goYer
no deve proteger, sobre o que direi que nunca foi da 
minha opinião qua não se preste protecrão ás ma
nufacturas e fabricas em casos <•speciaés, e nisto 
com·ém todos os economistas. 
Tae~ são particularmente aquel\es estaueleci

menlos que pr.oduzem generos destinados para a 
defeza da nacão: e po1· isso !'-C o i\lustrc autor do 
projecto, coów lhe foi proposto pela commissão, 
qui1.esse apresent-ar um projeeto mais Yantajo~o ás 
fabricas de poh•ora, eu me tcda ronfonnado nesta 
parte com a sua opinião. . 

Se.ainda mesmo <'fl'ereccsse uma medida lw··isla
t.h-a, favoravcl ás fal.JI-icas de ferro, onde se p;';dem 
{;\\)Ü~:ar muitos gencros indh:pew::<m!is it defesa do 
J~st.ado, lambem com· i ria, pnrqae no !t•mpo de 
gtwrra niw se l1il0 tk it· hust·ar- l'Sie~ g~•nt-r·os ao:> es
trangeiroF, nem Piles no-los tr<1rii1o H~>- rommoda
IJlcnte, c em todo o ca:-o :;Pmprc c.:~ melhor lt•-lns de 
casu, u\nd'\ qu'~ maij', Cl}.fO cus\,.m. 

O .argumento que st• t-rouxe de han•rem entre nüs 
Iabricas que não podom prugredir sem p.-olccçiio 
mostra que ns suas mmtufacturas ninda e!"lào muit~ 
caras, e que a sua qualidade é inferior; donde se 
segue que nenhum;\ ra1.ão ha pi.u-n oln·igar a nacilo 
em geral, e il algumas eJasseS Clll particular em 
dar-lhes prefercncia sobre outros generos de melhor 
qualidade e preço. 

1\lostra finalmente que ainda não ehegámos ã 
época de prosperarem entre nós as fabricas: ella 
chegará pela marcha ordinaria das mtcões; quando 
tivermos braços sobejos, elles se empregarâõ nestes 
ramos de industria, independeo temente da protec
ção do g~n·erno. 

O que agora cumpre é facilitar os meios de com
municação, abrir estrad<lS, canacs, .etc., para ven
dermos os nossos gen~ros com mms vantan-em e 
para que aquelles que até agora não tt~m maio~· v::lor 
por não poderem chegar ao mercado, possão entrar 
á CO!llpetencin com os outros: isto é o principaL .. 

Nao nego que ha casos em que a nacào despen
dendo grossas quantias em certOS ramos, \"CDl a lu
crar considera.vel!llente em outros. Tal é o que · se 
apoma de I.mz XIV, o qual querendo crear mari-. 
nheiros, propôz um premio de cinco francos por 
tonelada a todos os armadores de navios. , 

Esta despeza era toda em pura perda da· nação, 
que a pagava, mas tornava-se neste caso proveitosa 
porque concorria para a formação daquella classe 
de homens de que necessitaya a esquadra. . 

E.' porém certo que as prolccções directas são 
quasi sempre prcjudiciaes á industria. Disto ·nos 
olferece exemplos positivos o ministerio de Colbcrt · 
quiz e~te proteger o _commercio da França, e per~ 
guntando aos negociantes o que poderia fazer em 
seu {av()r ~ u Dei.:r.ai-nos '1egociar como entendermos.» 
foi a resposta que se lhe deu. 

Pensou o mesmo ministro que prestaria grande 
prot.ecção á classe dos fabricantes, fechando aos 
culuvadores as portas do reino, c ·as das proYincias 
para a venda do superfluo _da_ sua subsisteneia; 

18 
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imaginando que este m-a o meio infallivel de facili
tar áquelles uma subsistencia sempre farta e barata; 
mas enganou-se e tudo snccedeu pelo contrario, 
porque os cultivadores não achando o consumo, 
que dezejavão para o superlluo dos seus productos, 
tratárão de cultivar menos, pois não tiravão o pro
veito que esperavão ; e o resultado foi n fome. 

Tenho, portanto, mostrado que o parecer ua com
missão é fundamentado em solidas razties e com 
elle me conformo. 

O Sn. Lixo CounxHo : -Levanto-me para im
pugnar o parecer da commissão. Sr. presidente, 
tem-se fallado mui diversamente dns theorias ; e 
eu lambem direi alguma cow:a. 

Ha duns theorias exactas, uma 1.1athematica e a 
outra moral, e sào estas as que fundadas verdv.dcira
mente em axiomas, seguem uma ordem necc~saria; 
em mathcmatica este unico axioma: -o todo é 
maior da que a parte,-púde dar toda a theoria, isto 
é,_ toda a dednçào; e o mesmo acontece na moral, 
com est-e outro :-Aqui/lo que não queremoil para 
n.ós, não dfremo.~ querer para os outros. 

E ainda que estas theorias ou scicncias não se 
possão praticar exactamente, porque nenhuma pútle 
=-et· levaLia a etfeito tal, qual o rigor da tlcduçiiO, 
eomtudo niw dcixiw de ser cxactas e eonseqneJltl'~. 

1\las n~10 acontece a=-sim com as outras di n~rsas 
thcorias ou sch•ndas. e prineipalmt•nt.e t:om a ceo
nomi<l política, cujos princípios fundamenlans on 
os seus ehnmadns axiomas sào variavcis e dt>pen
dentes do modo de vêr dos seus diiTerenlcs autores. 
Cada nm lcm o seu axioma fundnmental em econo
mia política ; nm tonv1 a agi-ieultura por base de 
toda a riqueza, outro quer que seja o commercio, c 
finalmente um terceiro pretende que seja a indus
tria; vindo tlnqui os muitos e di,·ersos syslemns de 
economia politica que aclnalmente temos: sem haver 
um que seja o typo geral de semelhante dout.rina. 

Um honrado memb1·o tronxe o axioma de que a 
agricultura é a base fundamental de toda a riqueza 
nacional, quando a meu vêr em·-. eco;10mia política 
não S3 púrle admittir em thesc um sô e unieo prin
cipio para a deduçito do syslema, porquanto esse 
principio é variavel e dependente das circumst.an
cias loeaes dos differentes paizes. Por exemplo, a 
Hollanda não poder<i vêr nem achar o fundamento 
da sua riqueza na agricultura; a Hollanda, que não 
tem sólo SII!llciente e capaz para a agricultura e 
cujo terreno é ·roubado ao ml!r por meio de seus 'di
ques, não póde ser agrícola; o economista hollan
dez dirá q:ue de~e ser a n_avegação, 'a industria e o 
co~mcrc10 a ortgem da rtqueza do seu paiz e da sua 
naçao. 

Um paiz abundante em minas h a de ter por base 
da sua riqueza a mineração e os metaes extrahidos 
das entranhas da terra, porque os terrenos mineraes 
não são os mais susceptíveis dos trabalhos da agri
cultura. 

.t\ Inglaterra tambem, cujo terreno apenas produz 
o que precisa para o consumo dos seus habitantes 
que tem feito n<r emprego de suas forcas? Tratou de 
manufacturar os generos brutos tirad.os dos outros 
paizes, afim de ficar com o producto e lucro d·a mão 
de obra dent~o do set~ P!i-iz; tratou de commerciar, 
e os seus nacwnaes vterao a ser os estafetas de todos 
os povos, porque por toda a parte vemos os navios 
inglezes conduzindo as fazendas alheias. . 

.1\la;; guere: que haja em economia politica um 
pnncipio umversal com exclusão dos outros, e sem 

attender ãs muitas e diversas circumstancias, que 
se pódem offerecer, é pretender cousas idéaes e sem 
praticit; e economia politica, que não se póde pra
ticar de nada serv~. · 

O espírito humano é vario : um tem inclinacão a 
ser manufactor, outro a ser navegante, etc. e como 
se poderáõ obrigar os homens a seguir um~ só ro
tina de vida? Isto não póde ser. 

A agricultura, o commercio, a navegacão e as ar
!es, marchfto juntamente, ainda que com ·passos des
Iguaes: por consequencia o Brazil, posto que pa
reça set·, pelo seu local, um paiz pwprio para a 
ngricultura, não se lhe devem comtudo cortar os 
passos, que púde t.Ja·r para a industria e commercio · 
assim têm marchado as outras nacões, e nssim mar~ 
chará elle. -

Ora, tendo o llrazil superabundancia de materias 
primas _e brutas, não será conveniente que elle as 
manufaeturc e trabalhe, para as vender depois com 
o lucro da mão d~ obra? Não será melhor que esse 
lucro fique no pmz tlo que nas outras nações? Que 
v11m fazer ?S es.trangeirus ao Brazil? Comprar a 
nossa materta pr1ma para, a t-rabalhar e modificar; 
n'm comprar o nosso algodiio -para, depois de tra
balhado no-lo tornarem a dar, ficando com o lucro 
da milo de obra e nilo é melhor que tal ganho fique 
para nô~? Nfw é melhot· q tw tenhamos arttJS e ma
nnfaetnras ·? Que o nosso algodito seja man ufactu
rado aqui, e todos os mais a1·tigos de que necessi..: 
ta mos? S1~ndo assim. escusado era pagar aos estran
gt'Íro~ a ruão d<· obra. 

Diz o hon1·ado mP.mhro que se nfto houver esta 
liberdade de commnrl"io, ninguem ha de consumir 
os nossos generos. A isso respondo que a necessi
dn·de obrigará os estrangeiros a recebei-os; clles não 
os tem, e como se tem tornatlo da primeira necessi
dade o ns;;:ncar, o café, o algodão etc. para o seu con
sumo, e fabrico, ellescá os \'Ír:íü busc11r por forca com 
esta 'tlilrerença; que mís não precisamos d(:s 'seus 
trapos (permitia-se a expressão) elles viráõ comprar 
os nos;;:os generos cnm metal. 

E' vet·dadc que o 81·azil produz mais mil rolos 
dr lahaco, c mais algumas eaixns de assucar; mas 
a. riqueza . por essencia, quero dizer os metaes pre
cwsos, esta como d~ntes entre nós? Niw : ,, porque? 
Porque ~lles comprao os nossos gcnero.- com chitas, 
e belhut.mas, quando os haverião de comprar por 
força a metal, porque precisão do assucar, café co
chonilha, páo Brazil, e todos os generos, em' que 
ta!lto abn_nda o nosso paiz, e cujo uso, ellcs não 
podem d1spensar. -

Que pratiça uma nação quando não tem certos 
generos, de que a outra abunda? Compra-os a di
nheiro, se esta não tem necessidade de outros ge
ncros brutos, ou manufacturados, que receba em 
troca : isto é o que se vê todos os dias. Portanto éu 
me opponho a esta theoria geral da liberdade do 
commercio. 

Ja tenho mostrado que a Inglaterra, e a Franca 
tem leis prohibitivas contra a illimitada liberdade 
do commercio, ·a pezar !lo que dizem os seus escri
ptores. Estas leis fazem com que os seus cidadãos 
eomprem mais-caro' o que é manufacturado na pro
pria nação, podendo comprar por melhor mercado 
aos estrangeiros. . - · · 

Na Inglaterra. qrtem quizer forrar a sua sala com 
papel, podendo obter Pste artigo, ,_por prece com
modo, e talvt•z de melhor qualidade, porqÜe o· de 
França passa por melhor, vê-se obrigado a comprai-o 
pelo dobro fabricado no paiz. 
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Eu vejo que elles põe um extraordinnrio tributo 

sobre as sedas, c veludos estrangeiros: não os pro
hibem, mas fazem re~ahir n e!les um imposto . fortís
simo, afitp. de que as lloucas sedas, que se Iabricão 
nas suas officinas, SeJãO vendidas, não _obstante o 
grande preço por que ' 'á o ao mercado .. Eis porta~to 
os inglezes comprando o seu ''estuano, por maior 
preço, do que o podet:ião ter, se houvesse a ampla 
liberdade de comro.erc1o. 

Se nós pois vemos que estas mesmas nações, que 
I!rõclamão o commercio livre, impõe tão enormes 
direitos nas roanufacturas estrangeiras, afim de dar 
consumo ás suas fabricas, como não teremos tam
bem leis não prohibitivas, mas coat:ctivas, 5a7.cndú 
pagar grandes impostos naquelles l?eneros, de que 
houvermos semelhantes no nosso pa1z '! . 

Disse o nobre u1embro, que se tem per~1~0 as 
nossas fabricas, por acharem pouco patrocmtq no 
governo, mas isto não é assitn. A {abri.ca d~ 'Hdto':> 
na Bahia, foi levantadn pelo governo, que e~pre~toú 
ao empreiteiro uma ~on veniente so.mma de dmhe1r.o: 
e que resultou da.ln.'! A liberdade .do com~e_rc10, 
fazendo entrar uma 1mmensa quantidade de ndros 
P.strangeiros, deu motivo para que nenhum cidadão, 
que podia comprar, por exemplo .nmíl mang<~; de 
vidro por 3$200, a fosse procurar a nossa fabnca, 
onde senão podia dar por mcoos de 4$000. 
· Todo o mundo sabe que a fabrica, que começa 
manda!ldo vir de fóra mestres, operarí.os, instru
ment•>s, etc., selllpre gasta muito mais, e que por 
•:onseqtiC'!Cia as suas manufacturas v~!ll a ~ahir 
muito Ulais caras, do que se houvessem J8 officwes, 
aurendizcs, e escolas nacionacs, , 

· Todavia, o met!Jodo de favorecer as nossas fa
bricas; não é obrigar por !lma pragmatica os ci
dadãos a comprm·~lhe necessariamente os generos, 
d1' que precisarem, mas é obrigar indirecLamentc, 
p11r impostos mais fortes sobre os generos rstra~
geiros, da naturezll daquelles, que se manufacturao 
no nait, de maneira, .que fique o seu preço no 
mrrêado igual, ou superior ao das manufacturas 
nacionaes. 

Este é ó ver.dadeiro plano pllrafavorecer as nossas 
fabricas, e.· nunca obrigando a uma certa classe de 
cidadãos, a vestir sómente dos teCidos do paiz ; e 
por isso me opponho ao projecto, assim como á 
theoria aqui defendida. O governo de'Ve prote~er 
a industria da nação : logo que se estabelece uma 
fabrica no paiz, merece ser fa\·orecida p.ela nação, 
para que, na concurrenc~ com os generos es~ran
"eiros possão os seus eff~1tos ter, pelo menos, 1gual 
preço ~ pois eu considero em todo o cidadão um 
certo amor á sua patria, que o instiga a dar antes 
o seu dinheiro aos seus concidadãos, do que aos es
trangeiros. 

Em conclusão opponho-me ao projecto do nobre 
deputado o Sr. Cunha Mattos, porque os meios 
nelles indicados, não desempenhão o fim, que se 
propõz o seu illustre autor declarando-me ao 
mesmo tl!mpo contra as raz{)es fundamentaes d() pa-
recer da commissão. · 

O S1~. ·AuatnA E. ALBuQUERQUE:- ~r. presidente, 
eu lambem me declaro contra o proJecto, e contra 
o parecer da coinmissão. O projecto certamente 
aUaca a liberdade, que cada um dos cidadãos deve 
ter de comprár, c ve~der como melb«_?r _lhe parec~r. 
~.o parecer da !!omm1ssão attac~o du:etto que a m
dustria brasilena tem ã protec~o do governo. 

A grande regra a ~eguir para o}!ter-se com pre-

ferencia comprador aos generos de industria, 
está certamente na . perfeicão e boa qualidade de 
gEmero, -e no baixo preço, pÓrque apt.Jarece p.o mer
cado em concurrencia com outros da mesma especie. 
Esta ·é a verdadeira marcha, que se offerece aos 
e.speculad~res ; o P?r co~se9.uenéia injusto e impci
htico o proJecto, multo prmcipalmente quando tende 
a levar este desordenado favor a certas manufac
turas, que não pódem· entrar na classe daquellas, 
que merecem dicidida proteccão do governo. -

Torno a dizer, a perfeição d.a obra, e o preço ra
zoavel são os meios, de que se deve servir o manu
factureiro para convidar compradores;. e esta regra 
~ tão t:onb';:ciõ.a, que ninguem emprega os seus ca
bedaes senao nos estabelecimentos, cujos productos 
achão consumidores ; ninguem se applica a genero 
de vida, para que n~o esteja ha~ilitado, P':eferindo 
sempre aquelfe offic.JO, em que e mais pento. Isto 
(\\\~ ~?>"L q-.:.'à\'1\"l~"I C\Õ.aÕ.ão ém particu)ar, é justa
mente o que tem a praticar o governo : se este pre
tend~r estabelecer ,uma fabrjca, em que o esta_do 
"~.r:t a perder, es~ara h~''!! longe dos genuínos prm
ClplOs de economia poht1ca. 

P\w ~utra ~;w\,~ 1·amo~ \)a àe industria, que pódem 
ser muito productivos ill) estado, e que por isso 
devem merecer um especial favor do governo. Xós 
sabemos que o l3r;•zil possue muitas ~~diversas es
pecies das ma teria!<, que sr1 chamfto primas, por isso 
que aiud~ nãq re~e\w,r~\1) mão \\"o\na, e que t•ste:;; · 
artigos sllo procurados li porfia pelos estrangeiros: 
digo pois, que, SC O gorerno tratar de fa''Oree('r a~ 
fabricas, em que ~e manufacturarem cs.ta,: materias 
primas, obra muito sabiamente. 

Pot·q_ue razào ha de o llro:z.\t ~\ln'<pra• a S\\i\ propria 
producção po1· um preço muito maior do qiJC o yen
dera? Sirvão de exemplo as fabricas de algodão 
grosseiro, que tão· necessaria o são para o proprio 
consumo do paiz, fazendo-se P.Or isso dignas de 
particular anxilio, Qara que arerfei~oandÕ-sc possã.o 
algum di:l libertar-nos da dependencia do estran
geiro, que _co~nprando·nos as materias primas, e 
pagando du-mtos de exportacilo. vem-nos Yender 
depois as mesmas matarias manufactUrildaS por UDl 
preço enorme1 que somos obrigados a pagar-lhe. 

Isto é J]luito claro, nem são precisos grandes ar
gumentos para o demonstrar. 

Demais é preciso fazer distiucç.ã.o : quanto mais 
productivo . for o genero de industria, tanto mais 
auimad<l. m~t~c~ ~~:t: ~Q't Q\\\ro \ado. quando não 
podemos prescindir de certos generos de inrlustrit~, 
sem algurn sacrificio, é nccessario fazel-o, para 
evitar a dependencia estranha. ; e en quizera que 
a commissão tivesse feito esta differenca, quando 
tratou de reieitar inteiramente () proj"ecto ; pois. 
ainda que ~e não possão preench~r todos os fins-, 
que o seu lllustre autor teve em nsta, não se póde 
comtudo negar, que em parte poderião ter já bom 
effeito. 

Figurem.~s Q. ca.s<l. ~ As igrejas para as suas alfaias 
e ornamentos precisão de certos generos, p;ml. cujo 
fabrico não temos ainda operarips, taes sãó' da
mascos, veludo~, etc. Prescindamos , em~m:a de os 
fabricar no pa1~, : _porque certamente, . segundo ·o 
nosso atrazo., l'Irtao e~tes ge~tos a ficat l)()r .~m 
preço enorme, se os q!JIZes~emos de boa qualidade; 
porém além destes artigos as corporações ecciesi~ 
ticas consomem outros, que poderião éomprar . no· 
paiz, ·por exemplo, se se vestissem os seus membros 
dos panos, que aq_ul se fabricassem. · 
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Por este modo animavão-se estas manufacturas, 
e o governo protegendo-as não desviava os braços 
da agricultura, como se argumentou para desacre
ditar o projecto. Nós vemos que muitas pessoas 
impossibilitadas do trabalho do campo. e de outr~s 
exercícios, são mui utilmente empregadas nas fabn
cas : taes são os cegos, os aleijados etc. 

Neste sentido pois fallo contra o parecer da com
missão, e contra o projecto : este não deve, ao meu 
vêr ser tão amplo, como se nos apresenta : aquelle 
dev~ria ser menos restricto, e mais favoravel á sua 
doutrina, pois não é tão má, como se tem dito. E 
recapitulando, conclúo_que o governo deve tratar 
sem perda de tempo de animar aqucllas classes de 
industria fabril, de que tem razão de esperar pro
veito á nação, ainda com algum sacrificio tempo
rario ; abrindo a mão de toda c qualquer cmprcza, 
donde não possa conta.r bobs resultados para o fu
turo, e que por isso nos serviria de prejuízo certo. 

Porquanto não poderáõ ter compradores os nossos 
generos, sem que recebamos do est1·angeiro o equi
Yalente : se nós lhe fechassemos inteiramente os 
nossos portos, tínhamos de certo acabado o nosso 
commercio externo, e interno, c com elle a nossa 
agricultura. Qual srní o troco que nos hilo de dar as 
nt!-cões estrangeiras pelo nosso superfiuo, se nós 
dispensassem os os seus artcfactos '? O llrazil não se 
acha em estado de ser fabricantc·, e agrícola ; e por 
isso não deYe sustentar capriehos ruinosos; ha _ilc 
se limitar áquelles generos de industria, dó que silo 
susceptíveis as suas forças, e receber.dns naçües es
tranhas os gcneros, de que neccss1tnr, para que 
estas lhe comprem o superfluo da sua lavom·a, c 
fabrico. E applicando o exposto ao ponto da queFtüo, 
voto que o projccto seja impresso, para que os hon
rados membros desta camara, possão formar per
feita idéa do seu merecimento, á vista dos exem
plares, que lhes hão de ser presentes. 

O SR. BAPTISTA PEREII\A :- Eu hontem não pude 
acabar o meu discurso, hem que tivesse ainda 
algumas razões a expender. Subsistem todos os meus 
argumentos, e ainda nenhum delles foi destruido :e 
como se tem discJrrido vagamente sobre os meus 
princípios, eu me vo11 explicar melhor. Quandó eu 
disse que a agricultura era a molo real dos estados, 
referi-me á opinião de alguns escriptores, e reco
nheci, que em muitos paizes se 11ão podia admittir 
este principio. 

Como póderia eu querer que um paiz , cuja 
maxima riqueza fôr b~seada, v. !?·na mineração, 
faça o seu ponto de grandeza em agricultura '!Disse, 
e direi, que esta é a mais extensa de todas as artes, e 
nos deve merecer maiores attenções; e tive princi
p_almente em vista o Brasil. Importa tambem lem
brar que eu reconheci que o producto das fabricas 
constitue !'iqueza, que ellas erão uteis, emquanto 
da vão valor aos productos rudes da ten-a, e conchíi 
que as fabricas tamhf'm erão riqueza. 

O meu principal argumento foi que o Brasil devia 
estabelecer na agricultura a base da sua riqueza, e 
que quanto- ás fabricas, cllas só podião prosperar 
pelo estimulo ; e que as outras nações lancando 
mão d~s manufacturas, sempre as consideravão 
como um meio secundario. Note-se que eu citei au
tore.s, em cuja doutrina não concordavão inteira-
mente. · 
·'-Disse o nobre preopinante, que a necessidade 
trará os estrangeiros, mas cu creio, que _nós não 

:- somos a unica nação, que temos estes gcneros, de 

que precisão os estrangeiros ; ha mais nações, que 
igualmente os tem : o calculo commercial consiste 
em comprar barato, e vender caro: e portanto jámais 
elles viráõ comprar entre nós, se tambcm não ti
vermos precisão de comprarmos os seus generos. 
e S<' não lhes vendermos os nossos por preço, que 
lhes fôr conveniente. Disse mais o honrado membro, 
que embora nos custassem mais caros os generos, 
para o nosso consumo, e que se não houvesse per
mutação dos productos, os estrangeiros comprarião 
os -nossos a dinheiro. E donde o hão de tirar? E 
porque comprar por quatro o que podemos ter por· 
um ? Eu não vejo outro expediente a tomar senão o 
da permutação, e se esta não houver, não sei donde 
ha de ''ir o dinheiro. 

Um nobre deputado procurou destruir os meus 
princípios, pelo que ~eu havia avançado ácerca do 
favor indirecto, que o governo deve ás fabricas: 
mas cumpre notar que quando lembrei que os 
meios de promover os estabelecimentos de industria 
não erão os indicados no projccto, não me limitei 
a dizer que era necessario favorecer os emprehen
dedorcs, que por causas cventuaes tivessem soffrido 
quebrn, mas accrescentei tambem que se devião so
brecarregar os generos estrangeiros no aclo de con
~umo, para que clles nilo podassem competir' com 
os nossos no mercado. Quando se quer destruir um 
discurso ligado, {~ preciso tocar em todos os seus 
pontos cardea<'s não se deve lançar mão de um ar
gumento destacado, porque entilo facil é comba
te-lo. Eu liguei entre si os meus principias, e clles 
são tão dep(!ndentes, quanto uns são corollarios 
dos outros. 

O nobre nutor do projecto não pl'Opuz um meio 
de animar a industria fabril; o que propôz foi uma 
compra forçnda, e fQi contra esta medida que a 
cornmissão deu o seu parecer : se elle nos pro
pôzesse um meio de animar alguma fabrica, eu 
seria de certo desse accorJo, c adoptaria sem he~ 
sitar o seu projeclo, principalmente se tratasse 
sobre as fahrieas de ferro de S. Paulo e Minas
Geraes, e sobre tudo dn de Jpanema, de que f~llou 
o nobre deputado o Sr. Vergueiro; c a esse res
peito direi que essas sommas, que elle diz se tem 
despendido inutilmente, nilo forão empregadas con
venientemente, e que o vicio, que apontou, tem a 
sua raiz nos n'«Íos meios adoptados, e na ommissão 
de outros que muito convinha abraçar. 

Finalmente o systema antigo de taes adminis
trações era opposto ao augm(mto dos estabeleci
mentos publicos, que jámais poderião prosperar por 
semclhante mcthodo. 

Quanto ás minhas theorias direi, que posto não 
sejão verdades mathematicas, comtudo são filhas 
dos factos. c da experiencia, particadas por muita5 
naç~es civi~isadas c reconhecidas por mui respei
tavms escr1ptorc~. 

O Sn. CLEliENT.E PEnEIRA:- Eu me levanto só 
para responder ao illustre orador, que affirKlOU, que 
a commissão no seu parecer tinha estabalecido 0 
principio do commercio franco em toda a sua cx
t«msao. Ella não admittio tal principio; a com
missão tomou dous fundamentos, 1°, que não tí
nhamos fabricas; 2°, que seria um grande prejuízo 
obrigar as estações publicas a consumir dos generos 
das fal1ricas nacionaes, não as haxendo. Os mem
bros da commissão t.em feito vêr; que conhecem a 
necessidade de proteger as nossas manufacturas, 
sobrecarregando com direitos as fazendas estran-
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geiras, que se importarem : por consequencia tudo. 
quanto em seu desabono se tem dito nasce tão só
mente. da vontade de fallarsobre o que a commissão 
não tocou. Os membros, que a c9mpõe, tem bas
tante patriotismo, e pref~rem tudo quanto é nacio
nal ao estrangeiro, mas em cil'cnmstancias babeis, 
isto é, quando não choque os verdadeiros interesses 
da nacão. O illustre autor do projecto foi conv~dado 
pela commissão. para que apresentasse outro pro
jecto de protecção particular a alguma fabrica, e 
então não teria a commissão duvida em annuir, 
mas o illuslre autor não quiz, quando aquelle, por
que propugna. não é admissivel. 

O SR. VASCONCELLOS: -Eu me levanto para com
bater alguns princípios propostos pelo Sr. Lino 
Coutinho· ..... 

O SR. PRESIDENTE (interrompendo) :-O regi
mento não permitte que se nomeem. as pessoas 
contra cuja opinião se falla. 

O SR. V ASCO~CELLOS:- E' necessario reformar o 
regimento nesta parte, porque eu não sei, como 
se possa responder de outra maneira aos argu
mentos •..... 

O Sl\. LtNO Cot1TINHO (interrompe'ndo) :-Sr. pre
sidente, eu requeiro a V. Ex. que permilta ao H
lustre deputado responder da maneira que qu1z.er. 

O SR. VASCONCRLLOS:...:. O illuslre deputado esta
beleceu logo no principio do seu discurso, que não 
concordava nas theorias, nern dellas fazia caso, e 
para isso fez uma excellente divisão de theoria m<l
thematica moral e política. Tenho lido alguma co usa 
mas não me lembrando do autor de semelhante 
divisão, porque não a achei em nenhu!ll dos escri
ptores, certamente o illustre deputado terá a gloria 
da invenção. Theorias são o conhecimento das leis. 
que ligão os factos, e uns factos a outros factos: se 
todas ligão factos, e são as mesmas, como ha tal 
differença de theoria mathernatica e pratica 1 Tudo 
é theoria, e tudo é pratica na execução. Eu digo que 
as theorias econornicas confirmadas pela pratica são 
as melhores. 

Refutou o illustre deputado a minha opinião, não 
se lembrando ouvir-me dizer que as nações. que 
tem ensinado estas theorias, não as tem ad'optado 
sempre: disse que na Inglaterra não se adnlittião 
papeis pintados de França, e que é obrigado a com
pra-los das fabricas dó paiz qualquer que queira 
forrar a sua sala ; mas eu já havia prevenido a res
posta, porque disse que os economistas ensinavão 
que se não devia suspender o giro dos capitaes em
pregados, porque sempre se torna esta suspensão 
prejudicial ; e por consequencia naquelles paizes, 
onde houver fabricas est..1.belecidas, e capitaes em
pregados nestes estabelecimentos, se devia tratar 
de os conservar, para que no desvio dos fundos se 
não soffresse"m os damnos ordinarios em semelhante 
revolucão ; e se a Ingla\erra, tendo estas fabricas 
admittlr as producções francezas, destróe os seus 
estabelecimentos, e suspende-se o giro dos íundos, 
que necessariam&nte se hão de empregar em outros 
ramos de industria. Eis-aqui a resposta precisa, 
e conclúdente. 

Demais esta absoluta prohibição não está hoje 
tanto em rigor : já se admittem os pr(lductos ,es
trangeiros, já ha uma lei promulgada no anno atra
zado, qae modificou esta prohibição. Aqui se fallou 
em agricultura •... Sr. pre!idente, os escriptores, 
que tratão desta. materia, não fazem differenca entre 
a riqu~a. que nasce da agricultura, e a que pro,'ém 

da industria, por.que a differença m~iste na natureza 
do trabalho e emprego dos capitaes •..• Mas para 
que estamos nós a confundir idéas ?. 

Uma "-ação não pôde prosperar sem agricultura, 
mas toda a nacão sempre reune em si as outras 
especies de indÜstda; o lavrador trabalhando por 
haver os_ fructo~ da le~ra, ~omece·os generos ao 
commerCio, e á mdustna; e1s o commercio, e as 
a1:tes nase~ndo da agr~cultura, eis a ligação destes 
ramos de r1queza pubhca. As nações todas tem co
me~ado a suól existencia preferindo um dellcs, e 
pela maior parte a agricultura : nenhuma comtudo 
só para seguir um ou outro axioma de economia 
potitiea, \~m ü~ixado de empregar as suas forcas 
naque_llas especies de trabalho, donde p6de esperar 
proveito. 

Daqui resulta que a agricultura nunca púde ser 
considerada como o unico manancial de riquez;J, 
como se ~m dito; e ~e {o~se verdadeiro este axioma 
a Polonia, que se telll res1rin~;ido ao tral>alho dos 
campos, posto que não deixe de promover as ma
nufacturas, seria o mais rico estado, quando todo 
o mundo sabe, que é o mais pobre, e até se acha 
assalariado pela Holtanda e outros paites. 

Continuou o illu~tre orador, dize1Ído que era me
lhor que ficassem entre nós os lucros da mão de 
obra. Ninguem o duvida, mas é preciso que este
jamos nestas cilcurnstancias, é preciso que existão 
estas fabricas, estas sociedades, para podermos ter 
os productos, que se imaginão. 

Affirmou que nós não est..1mos mais ricos, por
que, apezar do augmenlo qtte tem tido o Brazil 
nas. suas producções, temos perdido o nosso di
nheiro : ora o illustre orador persuade-se que a 
veràadejra riqueza das nações consiste no dinheiro 
e que sem dinheiro não ha nada 1 

lsso nãa é exato; a riq11eta consisto na abun
dancia dos productos nacionaes; quanto maior fdr 
o. valor t?tal das producções de um paiz, tanto mais 
riCos serao os seus habitantes. , 

As producções do nosso paiz tem dobrado drpoi.s 
que acabou o systema colonial ••.. e con1o diz que 
nós temos empobrecido? O dinheiro é uma mer
cadoria. como as outras, e serve para facilitar a cir
culação dos fundos; tanto é assim que quando 
abunda nos mercados, perde no seu preço com os 
mais generos, á proporcão que as outras merca
dorias sobem de valor: portanto entrão no mesmo 
equilíbrio das riquezas. 

f\na\n1t:n\e quanto ao que se tem dito sobre a 
necess!dade de virem· dos estrangeiros mestres, e 
opera nos, respondo em these que sem estudos não 
se estabelecem fabricas, e que toda a industria 
depende de tres principias indispensaveis: theoria, 
app\ica~ão ~ e:xecu~ão. Es\e é o meu systema. 

O SR. Lrxo CoUTINHO: -o honrado membro ha
tou da distinc~ão, que eu fiz, das theorias exactas, 
bem como a mathematica e a moral, daquellas 
outras que são hypotheticas, isto é, da differença, 
que mostrei existir entre as theorias menos prati-' 
cavei~, e aquellas que o são absolutamente; e disEe 
que ainda· não tinha encontrado nos seusautorcs 
semelhante divisão. Mas que culpa tenho eu disso 'f 

Affirmou que eu deveria pass11r por inventor 
de~~ a. dis\.inc~ão; porém tenho a desgraca de o não 
sP.r, porque d'Aiembert já tratou dest.as· matcrias; 
quando não eu acceitaria de muito bom grado: a 
honraria, que me faz o nobre deputado ; mas vamos 
ao caso. 

O <{\te o h<m-rado m~mb1:o acaba de dizer,c obri-
19 
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ga-me a repetir o mesmo que já.avancei, porque 
não .tenho argumentos novos. Instou que . deve ser 
liYrc a introducção das mercadorias estrangeiras: 
mas pergunto, a liberdade absoluta · proclamada 
pelos escriptores francezes e inglezes tem sido entre 
elles mesmos admittida 'l Elles querem esta liber
dade nos desgraçados paizes, que são principia~tes 
e restricções em sua casa. E quando o Braztl tiver 
fabricas trabalhando não ha de est~belecer tambem 
essas restriccões r Se me responder que ainda não 
é o tempo p·roprio, concordarei, e tal tem sido _a 
opinião, que desde o principio desta controversta 
emitti muito francamente. 

Acrescentou que a verdadeira riqueza não con
siste no dinheiro; mas responder-me-ha '! O homem 
que gasta tudo quanto tem em comer, será rico, 
só por haver consumido a sua fortuna? Aquelle, 
que empregou todo o seu dinheiro em 1~1eias, ca
sacas, calções, etc., será por ventura nco, como 
aquelle que não fazendo semelhante despeza, possue 
dinheiro em metaes preciosos como ouro, prata, etc. 
Certamente não, e ninguem se attreverá a dizer o 
contrario. 

Uma nação, que entrega os seus prodnctos por 
paninhos, chitas-e trapos, que se acabão dentro em 
um mez, finalm~nte JlOr aquill~, que se ch_ama lt~~o 
ou ohjecto de consun1o, podera dtzer-se nca? l'iao 
certamente: não é com paninhos, chitas e trapos 
podres, que havemos de fazer a guerra. 

E' com o thesouro hem recheado de dinheiro, e 
não com as modas. O mais nobre de todos os gc
neros é o ouro, e a prata, e ó por consequencin 
o que todas as nações precisão ter. O ouro, e a 
prata gira como o sangm~; s<íe do cor••ção, circula 
por todas as partes, e Yem por fim buscar o mesmo 
lugar, donde ~ahio : é preciso que entre outra ,·ez 
para existencia do corpo, que nutre, e do contrario 
acaba a vida. Isto se póde dizer a respeito do di
nheiro: se elle não entrar outra vez na nação, que 
o emittio, esta infalb•elmente deve soffrer grande 
quebra na sua existencia. · 

Portanto não é tão estranha esta idéa, ella tem 
alguma cousa de natural : porque emfim, torno a 
dize-lo, aquelle que tudo gasta, acha-se afinal sem 
dinheiro e sem riqueza. 

O Sn. \ 1 Asco~CELLOS:-'- Eu peço a palavra para 
fazer uma pequena explicação. Eu não tenho culpa 
de que o illust.re deputado não tenha já encontrado 
a resposta á sua proposiçãv. O homem não se em
pobrece, quando gasta ou emprega o seu dinheiro, 
mas quando consome o que recebeu . em troca desse 
dinheiro: o que compra o pano o não é menos rico 
emquanto o conserva, mas sim depois que o con
sumio .... 

O Sn. LINO CouTINHO (interrompendo):- Sr. pre
sidente, se V. Ex. permitte que o illustre deputado 
-continue a fallar, então tambem peço a palana. 

O Sn. CuNHA 1\IATTOS: -Qúando tive a honra de 
apresentar este projecto, eti não me pude persuadir 
que e\\e ho_uvesse d~ ser o motivo de uma tão longa 

. discussão. Sr. pres1dente, eu conheço que o me11 
projecto está reprovado, mas tenho a satisfação de 
dizer que morreu com_ honra, e ha de ser sepultado 
com gloria. Eu sei mui bem quaes são todos os 
estabelecimentos publicos no Brazil, e a primeira 
vez que impugnei o parecer da muito illustre com
missão, disse que no Pará existirão grandes esta
leiros, q11e na villa de Santarem, que se acha a 300 

leguas do oceano, foi construido um na,·io lindís
simo, que veio para o Pará (:Ml'eg&do de madeiras. 

Qual é a nação, que tenha um territorio tão vasto 
e que possa fazer construir um navio de alto bordo 
em paragens longínquas 'l Eu disse . que existia 
uma . grande fabrica de cordoaria, donde erão for
necidos todos os navios daquelle porto e todos os 
que a elle tocavão. 
· Disse .que a praia, que \'ai desde o . Recife a 
Olinda, estava coberta de estaleiros : e no dia de 
hoje! Sãu estaleiros, sim, mas para desfazer navios. 
Affirmei que existirão na província das Alagôas 
grandes estaleiros : e no dia de hoje 1 Desgraçada· 
mente já não existem. . 

Em Pernambuco haYia grandé numero de mari· 
nh~iros, que sirvião para equipar as embiu;cações : 
hoJe nenhum apparece. 

Acrescentei que na Bahia havia uma grande 
c01·doaria, qne ficou destrui da e-de todo anniqui
lada : naquella cordoaria fazião-se as melhores 
lonas e brins .... J>rouvera a Deus que existisse no 
dia de hoje, porque não receberíamos este ártigo 
sómente do estrangeiro. · ·. . 

Disse que em ltapagipc havia um continuado 
arsenal, e ajunto agora que em 1797, quando 
passei por aquella cidade, contavão-se no estaleiro 
vinte navios: é pt·oyavel que no dia do hoje existão 
vinte navios alli para se desmancharem. . 

Eu avancei mais que no lHo de Janeiro houve 
algumas fabricas de tecidos e galões, e que tudo 
fui mandado destruir pelo goYerno; que na pro
vincia de Santa Catharina exislião ·fab.çícas de te
cidos, c que o governo de Portugal, que tinha por 
plano o c<tlculo destruir os nossos estabelecimentos 
de indu~tria. e reduzir-nos á escravidão por todos 
os modos, não se esqueceu de promulgar o alvará 
de5 de Janeiro de 1785, p'l"ohibindo que no Hrazil se 
teces!>em panos de qualquer qualidade, a não serem 
grosseiros. Disse tambem que no Hio Grande 
houve outros estabelecimentos, mas que tudo cahio. 

Em S.orocaba existe uma grande fabrica de ferro, 
que comtudo se não póde comparar com a de que 
ú pouco se fallou aqui, nem tem recebiuo do. go
verno os mesmos auxílios: e assim é, porque des
graçadamente ha dons, ou tres mezes, eu mesmo 
fiz cond~zir para 1\latto-Gr<?sso ferro comprado aos 
estmngCiros. . 

A fabrica de Sorocaba, Sr. presidente, onde se 
fizerão excellentes espingardas, pistolas e espadas, 
a fabrica de Sorocaba, onde. se funairão muitas 
ballas, que vinhão para os arsenaes e que forão 
para .o Sul, no dia de hoje nada disto faz. 

Eu estou bem lembrado das memoraveis palavras, 
gue pr~J.lUnciou o ~osso Augusto Imperador (se
Ja-me licito pronunCiar este nome venerando), eu 
estou bem lembrado, Sr. pr~sidente, do que disse 0 
Nosso Augusto Imperador, na. occa·sião em que 
''inha do arsenal, tendo desembarcado depois de ter 
acompanhado ao seu amado pai até fóra da barra.
Bstão acabados. todos os roubos; vai o gov~rno tomar 
~ncdidtzs pal'a· que os arscnaes seião abastecidos com 
os _ge~te:os do Brazil._-0 gov~rno autigo deu bons 
;prmctptos, mas depo1s destru10 toda a industria . do 
Brazil. .· 

Vamos a ver o que aconteceu e o quanto o Sr. D. 
João VI procurou promover os estabelecimentos das 
fabricas. Permitia-se-me que eu lêa o§ -ao do alvará 
de 28 de Abril de 1809. {l~eu.) . . . 

Aqui temos~ Sr. presidente, já verificados estes 
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futuros, que o alvará prognosticou, e que eu in- da via a respeito da ~gritultura, e do commercio no 
dico no meu prpjecto e que vejo inteiramente· an- Brazil posso dizer pelo' menos· tanto 'como :alguns 
niqu~li~ados. · ·. . . · · · .Srs. dep':'-tados, que ~e precederão a fallar~ · . 

Eu dtsse que era necessar10 estes fundamentos e A, utillclaile da agricultura está na razão· das ne-
chamão a isto ídéa absurda· e monstruosa ! Parece cessidades das nações : se nós· não vendermos 'os 
que naquelle tempo havia ma~s patriotismo, mais prodúetos. da nossa agricultura; não poderemos· 
providencias, do que desgraçadamente vemos h_oje. prosperar. - .· 

Parecem-:me as idéas presentes pelo menos tão De que serve haver na província de Goyâz tanto 
fataes, como aquellas que ac~a~os rio alvará d;e café, valendo cada ~rrobá 2$, s~ . pela conducção; 
Martinho de .Mello, esse a! vara mfam~. que 1!-nDI- carregando cada besta 8 arroba_s, se hão. de pagar 
quílou de uma vez todo o germen da mdustna do 32$ 'lA lembrança de se aperfewoarem as estradas 
Brazil. · . . é sublime e bem mostra o espir1to patriotico da il-

Eu contínúo a leitura .... (Leu.) Eis-aqufSr. pre- lustre pessoa, que a propôz: porém: poderemos nós 
sidente uma expressão, que parece fa\'orecer os ainda por muitos annos, abrir estas estradas ? Po
argumentos dos illustres preopinantes. Porém eu derem os tão cedo· fazer abrir osses canaes? Pare-· 
logo mostr~rei que nós já nos achamos em outras ce-m e impraticavel: nós sabemos quanto nos tem 
circnmstancias e que não estamos nessa ép·oca des- custado este bocadinho- de estrada do Rio Para-
ditosa, em que n~o podião os hrazileiros lançar a hybuna. . ·. 
Yista a pontos mats remotos. (Conlinú.Qu a lêr .\ Quantos ~~\\\'.}s d~ roi\ cruzados não se gastarão! 

Eis o que eu digo, Sr. presidente, e é que o go- Qual será o emprehendedor, que poderá praticar 
verno faça comp~ar as manufacturas do llrazíl, essas es~radas por montes e vales t Quanto mais, 
quanto fôr compahvel com o estado das mesmas Sr. presidente, que numero de hracos se hão de 
manufacturas e no caso subentendido da sua exis-- empregar em semelhantes obras gigántescas? 
teiicia. Isto é o que eu proponho no meu projecto e Insisto, Sr. presiden\e, na impossibilidade de se 
não o que aqui mui gratuitamente se nw attribuio, destinar todo o povo brazileiro á laYourà . dos 
e que eu mesmo reconheceria como ·o maior de campos. 
todos os absurdos: pois outro nome não póde me- Ha homens, cuja constituicã.o phisica não póde-:re
recer a proposta, quo se fizesse, para ser obrigado sistir aos raios do sol ; e que hão de fazer estes 
o governo e as co_rpor~ções religiosas á comprar homens? Hão de_ ser Vt\dios'? Hão de ser ladrões'! 
mercadorias, que nao ex1stem. Parece-me que sim, porque uma vez que se não 

Eu escrevi no tempo presente, mas levo as vistas admilta a industria fabril, eu não sei que meio de 
ao futuro, St·. presidente. Eu estou com 50 annos, e vida dev-erão procurar. . 
talvez dentro em dous ou quatro esteja na sepultura; Nem todos pódem ser empregados na agricultura, 
pol'tanto não_ po_sso ter o~tros fln~ nest~ pro{lOSt!l, ou conunercio: !1ó~ te~o~ superabundancia de ho.
senão <1. gloria, e prospertdade do nuperw do Brazd. menshque se nao iiestmao a taes empregos; logo 
Deseja'l'a que os meus concidadãos achassem na sua estes otnens pt\dem muito bem dar-se l•s manu
industrin os meios de- subsistf:"ncia certa, e inde- facturas, sem desfalque do estado permanente e 
pendente; porque nem todos se pódem .empregar progt·essívo da agricultura. 
na agricul~ura. : . · Além de q~e é ünp~ssivel que este estado con-

9tlP;01 d1s~er o contrano, pou~o con~Iece o llraz1I: tinúc por muito tempo; a oxpcriencia já o most.t·ou. 
pots e possiVel que todo este, 1mperw se empre- Qual era o preço dos generos do Drazil? J>orquanto 
gue na lavoura dos campos? E que se ha de . fazer se vendia o café, o assucar c outras produccões da 
do seu product~? Supponhamos que ha tres milhões nossa lavoura? O dobro do que está no dia de hoje. 
de homens destmados a~s trabalhos rur~es ; po~~rá E. qual é o motivo? E' porque a ilha do Hai.ty, que 
ser absurdo que cem m1l homens se dediquem a m- anti.,.amente estava bloqueada as Barbadas e aJa
du~~ria fa~ril ? (Tor~wtt a lêr.J mai~a. qu~ esta vão em commdção e às republicas 

E1s-agm,. Sr. pre.s1dento, o goverpo de Portug~l e de Colombia, Mexico e outras,. que erão infestadas 
do Braztl naq'!ella ~poca, _9:ua.ndo nao_ se premedtta- pelas armas h espanholas, pódem já exportar os 
v a que este paiz devta ser t11-o depressa mde pendente I seus generos, por terem ces.sado os motivos que os 
Nesse mesmo tempo antes do 'fatal tratado de 18 de retinhão no paiz ou não petmittião a s~a cul-
Fevereiro de 1810assimpensa.va o governo de Portu- tura. · ' · 
gal e do ~~azil ! ~is ~om,o ra_cioci!la,vão os min!st~_?S Todos os paizes ao longo do Golfo Persico, todÕs 
o os pr~puos _br~ztle_Iros · Eis ~s Ideas, que vo,.,a'i_ao os do mar Ara bico offerecem hoje ao commercio 
antes da anniqutlaç~o das fabriCas por aquelle In- prod tccões ({Ue não da vão em outro te po 
fame alvará de Martmho de Mello, que procurou l . · ' _ ?! · 
cortar de uma vez toda a esperança de industria A~t1gamente pouca~ embarcaçoes faziao o com-
neste solo ab~>ncoado. merc10 de Mocca e hoJe sahPm ifaquelle porto fre-

Sr. presidentê, o meu projecto envolve alguns quentes c~rregações: ?s ~nglezes es~avão-em guerra 
princípios muito recommendaveis de economia po- com quast todos os prmCJpes do Orzen.te, e actual
litica e o \)rimeiro é o estabelecimento de fabricas; mente tu.do s~ ~onserva e1'!1 paz. Daqui ver;n que as 
e como devem ser auxiliados os fabricantes, por nossas pr_oducçoes da· agncul~ura tem baixado de 
isso estabeleço, que as corporações religiosas, que pr~ço, nao ~oden«!_o co~peti~ com as dos o~tros 
de todos recebem o que possuem sem· retribuição paiZes, e por Isso na_o dundo dtZP.l" I{Ue pro~redmdo 
alguina, destribuão pelos povos, que as alii!Jentão. ascousas neste sentido, ser-nos-ha Impossivel que 
Fundei-me neste principio de. economia: política, nos sustentemos com o actual systema. - · 
que é reconhecido pelos meus impugnadores. . Apenas 1}. ilha de Cuba, a Colombi~ o ll~xico e 

Disse um illustre membro da commissão, que eu os mai~ paizes, que se puzerão em estado de inde.;. 
nada sabia de agricultura: póde ser, mas respondo pendencia, adiantarem a sua exportação para a 
que apezar de não ter muitos conhecimentos deste Hespanha e as potencias da Europa. é infallivel à 
ramo de industria, assim como do commercio to- baixa n'.}s nossos e1ll~itos: então talvez se venda 0 
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café a cruzado, a agricultura acabará e com ella o 
bello ideal. 

Eu considero a agricultura como a fonte da sus
tentação de todos os povos, tenho que sem agricul
tura não ha povos: mas terá por isso tão grande e 
singular elevação este ramo de industria, co~o pre
tendem alguns senhores '1 Eu não posso segwr estas 
idéas: eu conheço que nos outros paizes sobejão 
generos de industria, que faltão entre nós ; mas 
porque 1 Porque nos faltão escolas. 

Eu desejára que os parasitas acabassem no_ nosso 
territorio, e que se supprimisse este exercito _de 
tribunaes, que de nada servem, e aue exhaurem o 
sangue dos povos, que deve ser applicado á ins
truccão dos mesmos povos e reverter todo em seu 
prov.eito. fundando-se com elle os estabelecimentos 
necessarios a uma nacão independente e livre. 

Disse-se, que pelo meu projecto se autorisilva um 
monopolio contra a classe consumidoi'a; porém, 
Sr. presidente, talvez todas as corporações re1igosas 
do .Brazil não cheguem a fazer um consummo do 
valor de cem mil cruzados : e que é isto 'l Quasi 
n;tda á vista das grandes rendas, com que são do
tadas : hoje comprão algumas alfaias, e daqui a 
annos é que comprão·outras; o resto dos sens ren
dimentos emprega-se (sabe Deus em que) em es
molas e em comer, porque os seus membros mais 
gost.ão de comer. 

Ora se JlOr este projecto se pódem poupar á nação 
40:0008, Impedindo que saia para os estrangeiros 
esta quantia, não poderáõ os meus illustres collegas 
apresentar outros meios, por que se ganhem 400, 
800. 1000 e mais contos de réis a pról da mesma 
nação. a que servimos 't 

De mais nós temos muita gente superflua, e que 
nada interessa ao estado, ao mesmo tempo que 
desfructa grossas rendas havidas do mesmo estado: 
não precisamos conservar essas grandes casas de 
esplendor, que por isso devem ser supprimidas; por 
tanto nenhuma injuria se lhes faz, obrigando-as a 
concorrer por este modo para augmento das artes 
entre os nossos concidadãos. 

As fabricas devem ser favorecidas e na realidade 
o alvará, que á pouco li, de 28 de Abril de 1809, 
reconhece esta obrigação, isentando os fabricantes 
do servico militar e de tributos. 

Sl3 pelo projecto se impuzesse· obrigação a todas 
as classes de cidadãos, então eu concordaria com a 
opinião daquelles, qne o accusão por autorisar um 
monopolio : porém eu só requeiro que se astabe
leça esta obrigacão nas repartições publicas e nas 
casas religiosas,· por serem as que primeiro devem 
dar o exemplo: se o estado o não tem podido fazer, 
é porque está cheio de sanguesugas. 

Um honrado membro admirou-se muito de me 
ouvir fallar em ladr()eiras; mas elle mesmo já re
conheceu as ladroeiras, de que eu tenho fallado. 
Este illustre deputado arguio de inutil o meu pro
jacto, e dahi a poucos dias fez uma indicação a 
respeito das fabricas de polvora, depois de assignar 
o parecer da~commissão, que reprovou o meu pro
jecto como absurdo, monstruoso e cheio de puerili
dades. 

Ora, Sr. presidente, ouvindo as delicadas ex
pressões de monstruoso e pueril, . como deveria eu 
ficar ? Fiquei, Sr. presidente, sem animo de fallar; 

, e com etreito quando eu me proponho a dizer que 
não quero, explico-me por outros termos, que vem 
a significar o mesmo. -

O meu intuito era que se comprasse das fabricas 

existentes o ferro para os arsenaes, o fardamento 
para a tropa, etc., porque desejára que, se viessem 
os inimigos bloquear os nossos portos, não nos 
pozessemos a olhar uns para os outros sem ·meios 
de defesa. Porém á vista de uma reprovacão tão 
absoluta não tive animo de fazer reflexões, nem 
dizer mais nada;· se não houvesse este motivo, eu 
haveria de annuir ao voto dos illustres membros da 
commissão, e acceitaria o seu convite. 

O illustre d€putado fallou na falta, que temos 
modelos: não tem vindo alguns modelos? De que 
servem elles? Ninguem se aproveita do seu uso. 
O unico modelo, que tenho visto produzir pro.: 
veito, é o daquelle homem que 'está trabalhando 
no arsenal, e que inventou a melhor fórma de 
reparos para a artilharia, que tem apparecido até 
agora, e que ha de immortalisar o nome do in
ventor .Manoel José Onofre, e honrar a todos 
aquelles officiacs, que o adaptarem: os outros mo
delos nenhum effeito tem produzido. 

Resta-me ainda dizer mais uma co usa .. O íllustre 
membro da commissão taxa-me de haver eu tratado 
de ignorante a mesma commissão. Sr. presideóte, 
eu sou soldado, mas soldado creado com toda a 
delicadeza, não sou homem que trate pessoa alguma 
de ignorante, e principalmente a varões tão dis
tinctos como os illustres membros da com missão: se 
elles assim me argúem por ter citado Rochefeaucault 
e outros autores, não sei que fundamento possa 
ter tal acr.usacão. Quo diríão os illu:;tres membros 
da commissãÕ, se na hora, em que fallárão em 
Malthus, e outros escriptores de economia politica, 
eu os arguisse de me haverem taxado de ignorante T 
Havião de dizer que eu era muito mal creado. Pois 
eu os havia de tratar como ignorantes, por ter apon
tado tres, ou quatro li·..-ros, e alguns autores de 
nome, qua escreverão a rP.speito das· índias Hes
panho~as '? Não, Sr. pre~idente, nunca fo~ ~al ~inha 
mtençao, posto que nao me occorreu Jamais que 
homens abalisados nas sciencias se desviassem da
quelles princípios, que desejára sêguissem a res
peito da minha proposta. 

Comtudo eu me conformo, fico muito satisfeito 
e contente que morra o projecto; sei que a poste
ridade me ha de fazer honra, muito embora seja 
elle rejeitado. Mas o que desejo é, que antes de eu 
sahir desta c.asa, haja alguma pessoa cheia de 
patriotismo. que pelo bem e amor do seu paiz apre
sente uma proposta melhor do que aquella: uma 
vez que a apresente, estou prompto a apoia-la. 

O SR. BAPnsu PEREIRA :-Disse o nobre depu
tado, que lhe foi apresentado um projecto, e que á 
vista dos termos insertos no parecer da commissão 
desanimára, e não pudera fallar: é necessario que 
para honra da commissão eu explique alguma co usa 
este assumpto. Um dos seus membros, depois de 
ter examinado a ma teria, de que tratava o projecto 
otrerecido pelo illustre de'putado, incumbio-se de 
redigir outro, e depois o convidou para expender 
as suas idéas, e fazer as reflexões, que lhe pare
cessem : leu o novo projecto, e como nelle se 
achassem alguns termos menos exactos;filhos talvez. 
da pressa, e pouca reflexão, com que ·foi cscripto, 
eu, que reconheco que a doutrina para ser rece
bida deve ser ch-if, propuz Jogo que se riscassem tites · 
termos, ao que annuio de pronipto. Não pódé''\)or 
tanto dizer o honrado membro, que ficou inhÜüdo 
de expô r as suas idéas, nem esta razão é conclud(mté: 
perdôe-me o honrado membro. 
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llespondereí agora a uma parte do seu discurso, 

que me é relativa. Disse que não tinha alcunhado 
a commissão de ignorante, quando fez vêr que, se 
üvessemos lido taes, e taes livros, não tcriaruos 
dado este parecer. O illustre deputado deduzia 
agora uma conclusão mui di ver:;a da•{uelltl, que 
naturalmente se seguia então da sua expressão; 
mas eu me contento com a explicação, que acabou 
Jc faze1·. 

O Sa. Souu FR.\XI; .\ :-Eu me levanto para res
ponder ao illu!ltrc deputado, que avançou a propo
,;ir.ão de que com chitas, c paninhos, não é que se 
enriquece a narão, nem ha de "ganhar a força, que 
lhe é necessaríã Eu direi ao contrario, que 1;om 
dJi!as, e paninhos, é que a nação l;e emique1:e, e 
o~ seus cofres tem dinheiro. A nossa agricultut·a 
fornece os generos aos t•strangeiros : estes na expor
tação pagão lO por 100 de dizimo, e 2 °/o de consu
lado, e quando nos trazem em \roco suas manufac
turas pagão pela introducção · 15, e 24: 0 /o· Daqui 
resulta que de cem milhões de cruzados, que elles 
exportão do paiz em mercadorias da nossa lavoura, 
figão no thesouro 30 milhões pouco mais ou menos, 
~~amputados os direitos de exportação, e do retorno 
dos nossos effeitos. E as. fabricas, que a custo se 
pretendem estabelecer, hão de dar outro tanto 'l 
De nenhuma maneira. E' uma verdade innegavel 
que as nações devem tirar partido, bem como os 
particulares das circumstancias -e facilidades locaes, 
que lhe coubePào em partilha pela natur ... za: o 
llrazil não póde tira.r tanto proveito das mauufac
turas, como dos trabalhos agrarios. e o melhor 
meio de os favorecer é facilitar aos estrangeiros o 
nosso· mercado, comprando-lho os seus generos. 

O dizer-se que os estrangeiros hão de se ver na 
necessidade de vir comprar com ouro l\S noss!s 
mercadorias, é um engano: o estrangeiro vai comprar 
onde espera achar me_lhor me~cado ; faz o mesmo 
que faz qualquer _particular. Nós sabemos que de 
Havana sahe muito café, c outros generos, assim 
como d1tsrepublicas do norte, porém, isto nunca fará 
que os nossos productos deixetn de ser procurados; 
porque o uso a emprego, que elles- têm, e a actual 
reciprocidade de interesses l1a de augmentar pro
gressivamente a demanda.delles, pelos~strangeiros. 
Seja porém o que fdr, um paiz, Sr. preSidente, onde 
nm <tlqueire de grão dá do 2$ para cima, c onde ha 
falta de bracos, não é. para manufacturas. pemais. 
os mesmos ·estrangeiros vendem muitas Yezes as 
suas mercadorias por preço mais barato do que as 
comprárão nas suas fabricas, porque taes são os 
acasos do commercio. Por C!lnsequencia digo, que 
com paninhos, e chitas não se faz a gu<>rra sim, 
1has que com paninhos e chitas locupleta-se o the
sotlro nacional, que mantém a guerra. 

O Sa .. AuiEID.u: ALBUQUERQUE :-Eu insisto na 
opinião de quç o projeclo não _é para ser ~c todo 
rejeitado. Elle tem por fim ammar as fabncas no 
Brazil, propondo que . as estações publicas sejão 
obrigadas a' consumir o que nellas se manufacturar. 
Eu já .disse·.qtie se devia . fa\ei differença· entre as 
manufacturns de luxo, c as grosseiras: as primeiras 
certamente pão póde o governo animar, como pre
tende o autor ·. do.· projecto, porque nunca poderáõ 
compeLir com as dos estrangeiros em preço, c talvez 
em quali!lade, mas quanto ás grosseiras, sou de 
opinião • que· é- dá . rigorosa obrigação do governo 
favorêce::las; e atiima~Jas. · 
" As provincias ceittraes não hão ce esta~ l'empre 
na dependencia das manufacturas e!'-trangCJral>, que 

lá chegão por um preço enornle. l\"'ós sabemos que 
o algodão depois de manufacturado nos é restituido 
em um valor muito considera\·el; além do seu pri
meiro custo, e da importancia da mão de obra, 
accrcscem os direitos~ í~í!tes, seguro, etc. Por isso 
a nossa perda é ~emprc ce1ta e muito valiosa. Por 
tanto será da primeira necessidade que o· governo · 
lrate de cooperar para se manufac.turar entre nós 
o algodão, e reduzi-lo pelo menos aos tecidos mai::: 
necessaríos para o consumo do paiz. 

O projcctu, que se nos apresenta, 'é suscep!ivd 
das alterações, que na discussão parecei" em ada
ptadas. Que diilituldade poderá han·r em obrigar as 
estações pui.Jlica~, c as co!·por••ções rdigiosus a 
colllprar aquelks generos gro:;s('irus, que se fabri
carem no paiz? Se porém StJ JH·et(•nder estender esta 
disp05.ição n respeit(J dos generos, quiJ ainda não 
temos .• nesse caso dcdarar-me-ltci contra o projccto; 
porque cotno :;c hão de oL1·ígat· as corpora~;ões 
religiosas a comprar Yelludos, c damaH~os, que não 
existem ? :\este S(· JJ tido voto que o projt·cto deve 
ser impre~su para eulrar em discus~ito. 

O Stl. \"F.u"uEmo :-Segunt.!v o meu enlendei·, o 
fim do projecto é protnO\'l'r a industria nacional, 
favorecendo as nos~as filbricas: esla idéa po1· mais 
que tenha sido combatida, parr:ce-tm• que <IÍntla não 
foi dcstruidn, ao menos não me tenho podido con
vencer do contral'i<J. llisse-se que ('");igia.modifi
cações. mas aintla mesmo que St!ja rejeitado, não 
perderei o direito de <~JH't'S4.!1llat· outro. Agora quero 
fazer sómente algumas retlexúrs. Assu!'tarão-nos 
com a lelllhrança de •1uc ac·al·il't-ia o cotumereio, 
que não \·iriiio umi!' os (•.strangetros comprar os 
nossos gcncros: quo llHIUUfacturas temos nós para 
embaraçar a i111 purtaeito das estr<tnhas ? J~u digo 
qui) \a\vez se augmentü a introduc~ão das fazendas 
estrangeiras com o incremento da nossa industria, 
que por ora não póde ler o•~ti'O objecto, que não
Sl·ja o fabrico daquellcs ~1·tigos, que dependem de 
grande quantidade ue malet·ia, c pouca miio de 
obra; porq1~e as qnu depl·Dd4•m de lU Ui to trabalho,. 
por muitos annós não podem ser fabricada:, no paiz . . 

Ora augmcntadn ncstl~ S arligos a nossa inl!ustria 
olfereceria mais meios para co111prarmus nos estran
geiros as mercadoria~ finas que ttouxcíisem: ha
veria mais uma fonte de 1·iqueza, além da agricul
tura, parii sustentar o luxo introduzido pelas nações,. 
com que commerci;lruos ; e por con:ocqut·nc.ia o 
estabelecimento d~ fabri cas, longe de cortai' a com
municação, e o tra(ico estrangeiro, pelo contrario, 
o vai augroentar, e facililar. 

Eu dou muita consideração ás theorir.s, porém 
por mais exacta que ellas sejiio, observo, que na 
app\icação á pratica sempre encontrão . obslaculo!', 
que ás vezes as desmentem totalmen !e ; c já mostrei 
_que não podem ser applicadas em todos os casos. 
Fixei a minha attenção sobre a f;.brica de Jpanema, 
porque é de lastimar qno um estabdecimcnto 
de tanta monta esteja pr.oximo á sua de~truicào . 
· Affirmou-so que era um esta lwlecimento forcãdo: 
eu convenho, mas·sustentareí sempre que o governo 
-deve proteger os estabelecimentos destn natur€'zll, 
embora haja alg111na perda; é uma perda, qne pre
para intere5ses futuros. 

Quando tratamos de fabricas desta natureza, não 
del'emos seguir o cal~ulo :do negoci;mte, que par:a 
emprebender alguma especulação, . faz a sua conta 
por ~tes termos-det;o ·. despender tmtlo, c deco es
perar tanto de -lucro.-Do t.lifferente maneira devo 
pensar o gov~rno. porque a nação, e o seu governo 

20 
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não acabão; ,. por isso deve-se calcular não só 
sobre a utilidade presente, mas lambem a futura. 
Ainda que agora seja forçnda esta emprew, as 
grandes nm tagens, que e! la promette para· o futuro, 
compen~aráõ com usura os sacrificios presentes. 

Purtanto eu não quizera que s•~ constrangesse 
corporat;iio alguma a comprar todos os generos 
manufacturados- no paiz, mas súmentc aquelle:o:, 
que de certo modo são di.l primeim necessidade: 
qnizem qut~ o g-on~rno eomprasse para o consumo 
das diversas reparliçôes o,; generos. desta nntureza, 
como o feiTO, ainda que lhe fieasse por maior preço. 
Rompendo-se a gw•rra eom qualquer nação pode
rosa por mar. fiearcmos printdos deste metal tito 
necessario para toda a intlnstria, e á dt>fesa do L's
tado. Portanto ha manufacturas, que o governo 
dt>\"C promover inda com prejuízo certo. 

Quanto á generalidade, com qne o projecto tende 
a cstalu~Pr:et· a sua doutt·ina, eu nH· conformo com 
as r·azües do parec~et·: pori~m cnmo ha algumas 
mannfaclums entre nós da primeira necessidade, 
qtw animadas n auxiliadas pelo gon•rno nos podem 
tornar independentes das. outras nat;ôf's, julgo que 
debaixo deste intuito se poderia admittir o projecto 
em qurstão. por ser na realidade util, ainda qne 
nos seus artigos hou\'f'~sc de !'Oifrer algumas allera
çiJes. Os argumentos, que se produzirão em con
trario •• nfiO me c;onn~nc.•m. J>údc-se, é n~rdaclr. 
rcprontr a ma teria na amplitude em qne se acha 
concebida, mas muitos elos st~us artigos sf111 summa
nwnte intc•rp;:santrs: tal t! o meu modo df' pc·nsar 
;;obrP PSIP aS!'-IIIllplo. 

O Sn. C!.DIEXTF. PEnEIII.\ :-Por ora ;;t) se tem 
fallado eontra o projc~cto, porque c)s mesmo!: senhores 
que o appro\·ito, limilito sPmprt> o seu voto com a 
clausula d!~ sPr stínH•nte applica\·p) 110s grmcros de 
ahsoluta nece!'sidatle .. \ commissão dando o st>u 
parecer rr:ncipia diz~ntlo, que era inutil, e eontra
dictorio, por ter estabelecido no primt~iro artigo, 
que as estaçües sejão obrigadas a comprar os g~·
neros do paiz, c no segundo, qur emquanto os mto 
houverem, consnmmão do~ estrangPiros: e por ora 
o illuslre nutor não ruostrou que existissem esh~s gc
neros. Cansou-se a. mostrar, e nisto gastou muito 
tempo, que tínhão havido gratldes fabricas. que já 
não existem: e que quer dizer isto ? Que não exis
tindo, tam\)cm não existem os genero>', que nel\as 
se fabricãvão. · 

O que eu desejava era que :me mostrasse a exís
tencia dessas mercadorias ncsta,-ou naquella fabrica. 
A commissão ~onvidon o illnstre autor do projecto 
para o reformat· modificando-o, e nessa hypothese 
-não duvidaria concordar na sua admissão; porém o 
nobre deputado recusou fazel-o. Logo nada tem do 
que se queixar. 

Tendo cessado a discussão, que foi competente
mente julgada finda, consultou o Sr. presidente o 
voto da camara pelo qual foi confirmado o parecer 
da commissão, c rejeitado por consequencia o pro
jecto em questão. Neste inten·allo leu o Sr. secre-. 
tario Costa ·Aguiar o seguinte 

"OFFIC10 

cc Illm. e Exm. Sr.- J.evando á presença de 
S. M. o Imperador o officio ~o antecess(_}rde V. Ex. 
de 31 de l\laio passado, remettendo a hsta dos de
putados, que tem tomado assento na camara, para 
se fazer a folhá respectiva no thesouro publico, a 
fim de receberem o competente subsidio, e levando 

igualmente á augusta presença o outro officio do l• 
do corrente mez, com a folha dos ''encimentos dos 
empregados du camara dos deputados, e da rcs
peetiva secretaria, até ao ultimo do referido mez' de 
Maio proxímo, e com a folha das despeza~ feitas em 
artigos neeessariosao expcdie"te: o mesmo augusto 
senhor hou,·e por bem autorisar-me para inlerina
mente mandar fazer a folha dos deputados, calcu
lando-se o seu subsidio, de.~de o dia, em que tomarão 
assento· na eamara, até ao fim do mez de Maio, na 
hypothesc de ser o subsidio declarado no para
grapho segundo, capitulo nono das instrucções de 
26 de i\larço de lt-24, da quantia de seis mil crusados 
pot· anno, afim de não ha\·er demora nos pa
gamentos, fazendo-se tambem os pagamentos das 
outras folhas. 

E por ·que entrei em du\•ida sobre a verdadei:·a 
interpretação do art. 39 da constituição, em que se 
ueclll ra, que os deputados \'encão durante as sesiõe8 
um su~si_dio pe?uni~rio, podendo-se entender, qnt• 
o suhs1d10 de sPts nu! ~;ruzados, declarado nas íns
trucçôes, ú relativo sómente aos quatro mezes da 
sessão, tocando-lhes receber em cada mez a quantia 
de seiscentos mil réis, sem que nada mais recebão 
110s ditos mezes de inter.çallo das sessõe~. quando 
pelo nwthodo, com que se mandou fazer esta pri
meira folha, serião as sobreditas quantias satisfeitas 
mensalmente, nfw sü no tempo das sessões, como 
no dt~ srm interntllo : Houve S. M. o Imperador por 
lwm, que se sujeitasse éÍ clelibcraf"ãO das duas ca
maras as seguintes duYidas, para q·ue se proceda no 
thesourn publico com toda a legalidade; 1°, se o 
subsidio dos dc>putados deYc ser annual, c pago em 
todos M mezcs, ou se a quantia declarad~ nas ins
trucçües de 26 de 1\larco de 1824 para a presente 
regi~Jatura I~ S4ÍIIlCnle relativa aos quatrOS mezes da 
sessão: 2°, se o w•ncimento do subsidio se deYc 
contar tlrscle o dia, ·em que principiarão as sessões 
preparatorias ií todos os deputados, ou se deYe 
prineipiar elo dia, em que tomarão assento: 3°, se 
falleeendo qualquer deputado tem direito o seu 
ht•rdeiro a recP.hPr o subsidio, em quanto não com
parece o snpplente, ou por que tempo : 4°, Qual deva 
ser a quantia Jlnra aindemnisacão das despezas de 
vinda, c volta. Deus guarde a. v: Ex. Paço, em 8 de 
Junho de 1826.- T"i.~conde de Baependi.- Sr. José 
Ricardo da. Costa Aguiar de Andrada. · 

Havendo o Sr. presidente offerecido esta materia 
á consideração da camara, pedio a palavra e disse 

O Sa. VAsco:.CELJ.os :-Sr. presidente, este ne
gocio nâo pertence á camara, pois a constituicão 
determina que na uUtma sessão de cada legislatúra 
se arbitrará o subsidio, que de'l"ão vencer os mem· 
bros da legislatura snbseqnente. Nós somos sus
peitos, c a constituição assim o reconhece : que vem 
pois fazer este officio ? Nós não podemos fazer esta 1 

interpretação. quer seja contra nós, quer seja a , 
nosso favor: Isto é o que eu entendo. I 

Tendo feito mais algumas refletões, decidiu a 
camara que este offici8 fosse subrnettido ao parecer 
das commissões de fazenda, e constituição. 

Leu mais o mesmo senhor est'outros. 

<C OFFICIOS 

cc lllm. e Exm .. Sr.- Por ordem de S. M. o Impe
rador remetto a V. Ex. a inclusa copia do decreto 
do 29 de l\Iaio proximo passado, que regula trata
mento que compete aos presidentes, e secretarias 
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das duas camaras, de que se compõe a assembléa 
legislativa. O que V .. Ex.levará ao conhecimento da 
camara dos deputados. Deus guarde a V. Ex. Paco, 
em 8 de Junho de 1826.- José Feliciano Fernandes 
Pinheiro.-Sr.· Manoel José de Souza França.>> 

« PARECER 

· cc A commissão de legislacão, e de justiça ci\·il e 
criminal examinou o projecto de lei do illustre de
putado o Sr .. José Clemente Pereira, para abolição 
do commerc10. de ~scra-vos ! e ~onsiderando quanto 

cc cOPIA este co~merc10 _e contrano a boa razão, e justica 
. _ . natural, lll!proJ!riO de um povo livre, e civilisadÔ, 

cc Toman~o e~ c~nst~eraçao a elevada cat~egona toJerado a~e h?Je no B~asil s?mente por princípios 
do corpo legtslatlvo: He1 por bem que o'!! prestdentes 

1 

de convemencta pecuhar, o JUlga digno de delibe
das camaras dos senadores, e deputados tenhão o ração, tanto mais. que sem a total abolicão deste 
Lt·atamento de excellencia, no recinto dellas, em- commercio, nenhuma utilidade póde resultar da 
quanto Gccuparem os ditos lugares, e que igualmente sabia providencia já dada no§ go art. 24 do alvará 
delle goz_em o~ _sccreta~ios dt_u:_ camaras na corre~- de 20 de Outubro de 1823 para a lenta emancipação 
pondencta otltcml. Jose Fehc1ano Fernandes 1,1- dos escravos, havendo uma continua, e successíva 
nheiro, do meu conselho, ministro e secretario de introducção dos novos. ·. .. 
estado dos negocios do imperio, o tenha assim en- c< Desejaria a commissão que principiasse desde 

.tendí~o, e fa_ça expedi~ os despachos n~cessaríos. já esta prohi?iç~o ; mas conh~cendo quanto a Ia
Palacw do lho de Janeiro, em 29 de .Uaw de 1826, voura e os prmctpaes estabelecimentos mananciaes 
quinto da independenda e do irnperio.- Com a rn- de riqueza do Brazil estão dependentes dos bracos 
brica de Sua 1\lagestade Imperial.-=- Jusé Feliciano e.;cravos, pelo systema do gO\•erno nelle estabcie
Fernandes Pinheiro n .- .EstiÍ._conforme, Theodoro cido a mais de tres secnlos, e que não é possível em 
José Biancardi.- Foi remottido á commissão de um momento suppril-os com lwacos livres, e intro
<:.onstituição. ducção de machinas, convém em que é necesssario 

« lllm: e Exm. Sr.- Uespondendo ao officiÔ de to\~rar-se por ~.ais a\gum tempo, o menos possiv~l, 
V. Ex. de 31 do· mez passado, em que pediu a re~ e ~ao pelo csp~•ç; de <l 11 ato~ze annos, como pr~poc 
messa dos estatutos orrranizados para n curso Juri- 0 ulor do [;J0J0 -10• f~ama1a dos de!'putndos, 1 de 
dico, como necessarios para o progresso dos trabalhos J u_n~I~J de I, . 6.»-Asst!?nados os senl!ores da com
relativos á instrncção publica, de qu~ se occupa a nus. ao. (~ CJa-~e a sessno de 18 de .\Imo.) 
camara dos deputados : cumpre-me dtzer a V. Ex. Tendo stdo hdo na mesa, algumas reflexões SI' 
que além das instruccões, que juntas remetto por fizerão sobre a sua matet·ia, e como ponderasse o 
copia, nad~"l mais ha êompleto a este respeito, e que Sr. Vergueiro que deveria o projecto tornar á com
estas mesmas ex.istíão no conselho de estado, pas- missão, para lhe inserir a emenda, que propuzera, 
sando pela censura de cada um dos conselheiros, e opinassem outros senhores que a commissão do 
e devendo servir de reg11lamento addicional ao! es- commercio tinh11 direito 11 ser consultada sobre o 
talutos da universidade de Coimbra, adoptadcs no assumpto ; foi rPsoh·ido que o projecto revertesse á 
que fosse applicavel ao so~redito estabelecimento. comn:tíssão de legisl<•ção parti que, ouvida a do com
O que V. Ex. levará ao conhecimento da camara me~c10, offerecesse as emendes, que se julgassem 
dos deputados. Deus guarde a V. Ex. Paço, ern 8 utets. 
d~. Ju?ho de 1826.- Jos~ Feliciano Fernandes Proseguindo-se na mesma materia da ordem do 
Pt'!~etro.-?,r ·! Man?el Jose_ de S~uza. França.>>- dia, r~la~ou o Sr. Teixeira de Gouvêa por parte da 
Fot a commt~sao de mstru~çao pubhca. commtssao de poderes os seguintes 

(( Illm. e Exrn. Sr.- Levei ã presença de S. M. o 
Imperador os officios de 31 de Maio passado, e 1 o do 
corrente, do antecessor de V. Ex. com a relacão dos 
deputados á assembléa, e folha dos empregâdos, e 
despezas do expediente ; e em observancia do que a 
este respeito resolveu o mesmo augusto senhor, se 
expedirão ás ordens necessarias ao thesouro na
cional, assim para· o pagamento da folha doi depu
tados feita na· conformidade, do que participei em 
meu officio da data de hoje, como tambem das folhas 
dos empregados, e despezas do expediente ; devendo 
ser pagos os subsídios dos deputados por um dos 
fieis do thesouro, que para esse fim irá ao paç? da 
camara, e comparecendo os empregados por s1, ou 
seus procuradores a receber o que lhes toca no the
souro nacional, onde tambem se pagará a folha 
das despezas do expediente á pessoa, que para isso 
fôr com'(letentemente autorisada. Deus guarde a 
Y. Ex. Paço, 8 de Iunho de 1826.- Yisconde de 
Raependi.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.» -Ficou a camara inteirada. · . 

<C PAII.ECEl\ES 

cc A commissão de poderes viu o diploma do 
Sr. ~os~ Avelino ~arbosa, deputado supplente pela 
provmc1a da Bab1a, em lugar de ~liguei Calmon 
du Pio Almeida, que se acha ausente na Europa e 
o achou conforme á acta ; por isso é de parecer q~e
o dito Sr. deputado supplente tome assento nesta 
camara durante a ausencia do Sr. Calmon.» Paco 
da camara dos deputados, 8 de Junho de 1826,.:_ 
Assignados os senhores da commissão. 

« A commissão de poderes examinou os diplomas 
dos Srs. Januario da Cunha Barbosa, e Bernardo 
Carneiro Pinto de Almeida, aquelle deputado ordi- · 
nario~ e este supplenteporesta província, e os achou 
conformes á acta, e esta á le1 : e por isso é de pa-. 
receT que os Srs. deputados pódem continuar à ter 
assento nesta camara. >> Camara dos deputados, 8 
de Junho de 1826.- Assignados os senhores da 
commissão. 

<c A commissão de poderes tendo tomado em con
Seguiu-se a segunda parte da ordem do dia, que sidera~(} a indieação do Sr. Queiroz Carreira: é de 

era a leitura de pareceres, e proposta!', e nesta con- parecer que se ofticie ao governo, a fim de que or
formidade produziu, po~ parte da commissão de dene á camara da cidade da · fortaleza, remetta ao • 
législacão, e Justiça civil, e criminal, o Sr. Silva Sr. deputado o seu competente diploma,_.:rlsto ter 
Telles "este. _sido elei.to_~enadoro Sr. Pedro José da Costa-Barros. 
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e recahir no dilo Sr. deputado a maioria de votos. 
Camara dos deputados, 8 de Junho de 1826. ))-As
signados os senhores da commissão. (Veja-se a 
sessão de 5 do corrente.) 

·<< A commissão de poderes viu a indicacáo do 
Sr. Clemente Pereira, em -que diz ter noticia· que a 
camara do Ouro Preto lhe remettera o seu diploma 
de deputado pela província de l\linas Gcraes, que 
elle não recebera, nem póde aceitar, por estar já 
servindo o mesmo lugar por esta província, em que 
tem residencia : conclúindo que a commissão pro
ponha o que neste caso deve fazer-se. 

<c A commissão examinou a acta das eleicões da 
província de 1\liiias-Geraes, comparando-a êom os 
diplom~s apr~sentados, e achon que .dos vint~, que 
o)Jtiverao ma ror numero de votos, amda faltao 4 a 
saber: os Srs. ~lanoel Ignacio de l\lello e Souza, 
1\Ianoel Rodrigues da Costa, Antonio Paulino Limpo 
de Abreu e Pla('.ido 'Martins Pereira, os quaes devem 
á muito tempo ter recebido os seus diplomas. 

ru\ commissão obsermu tambern, que para supprir 
a falta dos que forão nomeados senadores, ou de
putados por outras províncias, em que tem nasci
mento ou residencia, devem ser ehamados os 
Srs. Luiz Augusto ~lay, José Bento Leite Ferreira 
de 1\lello, Cnstodio José Dias c João Joaquim da 
Silm Guimarães. 

tt Portanto é a eommis~ão de parecer, que se offi
cie ao governo, pal'U que emquant.o aos primeiros 
dt~ as convenientes provideneias para qw• clrcct.ira
mcnte compar·eçào a to.rnar a~sento nesta camara; 
e em quanto aos segundos que expeça ordem á ra
mara do Ouro-Preto, para lhes passar os compe
tentes diplomas. Paço da camam dos deputados, 
5 de J 1mho de 1826. 11- AssigtHHlos us Srs. da 
commissão. 

Forão todos approrados sem impugnação, e logo 
o Sr. Silva Telles, como membro da commissão de 
legislação passou a lt~r este · 

<t P,\RECER 

<t A commissito je legislação, e de justiça civil c 
criminal examinou o projecto de lei do illustre depu
tado o Sr. Vasconcellos, para a aholição.do juizo de 
ausentes, e reconhecendo a necessidade de seda r me
lhor fórma <i administraçào, e arrecadação das fazen
das dos defuntos, e ausentei. object<> de grande im
portancia, principalmente nas capitaes ricas e com
merciantes, vio comtudo grande difliculdade em se 
abolir j<i este juizo sem se lhe substituir immediata
mente outro mais bem organisado com um regu
lamento simples e facil, proprio a se conseguit·em 
o~ fins tão u teis desta administração, o que de certo 
não parece, a com missão ficar preAnchido só com a 
mudança dos juiz~s. de fóra •. que presentemente o 
exercem, para os JUizes de fora dos orphãos, como 
propõe o autor do projecto, os qnaes ou por des
leixo, ou por accumulação de outros encargos, não 
tem até aqui trazido em melhor ordem o seu juizo 
privatiyo da administração das pessoas, o fazendas 
dos orphãos, no que tambem deve haver reforma; 
accrescendo qne na maior parte das víllas do im
perio os juizes de fóra do civel são tambem dos 
orphãos, e nem se póde por clausula geral de dero
gação, derogar sem maior considet'ação o regimento 
dos ansentes, em que se achão, muito boas dispo.:. 
sicões privativas deste ramo de administracão, de 
qÜe não fallarão as leis geraes. • 

~(Concluindo a commissão de torlo o e~pendido, 

' ' 

que sú depois de regulados os tribunaes. magisfrã
turas e camaras, que devem existir no imperio,'é.que 
se poderá conhecer a qualdellas sedJ3veanJi~xãi-;-.ou 
se convirá antes hav.er para essa admilti.sti'ação.,uin 
conselho privativo d'e cidadãos .em. cada· província, 
e a maneira~ por que se deverá: regular; ficando por 
agora adiado este projecto, ·no qual adiamento não · 
conveio o autor do projecto, sendo ouvido. Paço da 
camara dos deputados, 6 de Junho de 1825.- Assi
gnados os Srs. commissão. (Veja-se a sessão de 19 
de Maio.). 

« Foi este parecer lido na mesa, e como nelle se 
indicava adiamento, exigio o Sr. presidente.. que esta 
prejudicial fosse competentemente apoiada; o que 
satisfeito, abrio logo sobre ella a discussão, em que 
tiverão parte. JJ 

O Sn. v.~scoNCELLOs :-Sr. presidente, só duas 
palavras sobre o parecer da commissão. • 

O Sn. PRESIDENTE :-Não póde ser, senão sobre 
o adiamento. . · 

O Sn. VASCONCELLOS: -Eu não posso f aliar no 
adiamento, sem primeiro tratar da necessidade da 
abolição do juizo dos· ausentes; por isso previno, 
para não ser cl1amado á ordem. Sr. presidente, eu 
não tenho expressões suffidentcs pai·a explicar os 
defeitos deste juizo. 

O parecer da commissã.o sobre este ponto pccca 
na materia, e pecra na fórma: pecca na ma teria 
porque defendo semelhante .i uizo, pecca na fórma, 
porque as suas conclusões não se contém nos prin
cípios, de que serve. Este juizo foi creado para 
conservar as heranças, porém em lugar dé preencher 
este fim, elle só produz a dissipação das )~tranças. 

Apenas fallece qualquer pessoa, logo::~ apoderão 
de sua rasa esses faminto_!; e devoradores, e Sf'nho
reão-se de tudo; e como fica o herdeiro? Só com 1.1 

nome. A herança é logo devorada por meio de uns 
10°/0 , que se multiplicão de tal fór·ma, que vem a 
absorver o principal. e ás vezes não chegão.para as 
custas. 

Não seria de todo máo, se estes 10°/o fos~em de
duzidos, conforme nos ensina Bcsoul, porém elles 
tem uma aritlunetica magira, sabem converter os 
10 em 80 e 90 o f o· Eu não preciso produzir exEmplos, 
o que eu digo todo o mundo o salle, e infinitos o tem 
sentido.. . . (Apoiado!) Elles não só accomettem 
as heranças dos ·ausentes, mas tambem dos pre
sentes .... 

Sr. presidente, estes homens ::ão propriamente 
uns devoradores publicas, e autorisados para se lo
cupletarem do alheio. O ·thezoureiro e o escrivão 
deste juiz9 são sempre homens de alta prctccção, 
ninguem póde com estes senhores. 

Na lavoura em estes lobos dando em ca:;a, fica 
logo tudo destruido com um sequestro .. ; . e qne se
questro, Sr. presidente! Sequestro, em que aquilln 
que vale dez; da-se por cinco: todos os moveis são 
transportados :para. o deposito do juizo, a fabrica, 
fica entregue a ler da natureza, os escra\'os ;;ão 
conduzidos para a casa do thesoureiro, ~~ em
quanto se anniquila a lav9ura, está o thezoureirn 
desfructando os escravos. applicando-os ao seu ser
viço, e afinal ainda apresenta uma. conta enorme 
de alimentos e outras despezas espa'ntosas·. 

Este Juizo é tã? delapidado.r, tàu harham, qne 
nelle nao ha um hno aulhenhco, onde se re·ristrf:m 
as provisões. O provedor sempre-está ig;orando 
tudo, que pass~ no se~t juizo, o the~oureiro apre
senta-lhe uma ImmensJdadc de pronsões, cnm qu•~ 
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elle se não sabe haver: cu mesmo já me dei ao 
trabalho de as ler, mas achei-me tão confuso e em
baraçado, que as não pude entender, e pedi a Deos 

.nas· minhas orações que livrasse os meus bens de se
melhante juizo. 

As provisões são infinitas, nem em dois, ou Lres 
annos se poderáõ ler: estão de tal fórma confundidas 
as determinações complicadas, e contr<Jdictorias de 
semelhante foro, que a mesma mesa da consciencia 
não póde com elle, não o entende: a sua propria 
pratica nos adverte, constantemente que não deve, 
nem póde ser conse rvado este juizo .... (Apoiado!) 
Juizo delapidador, e barbaro .... (Apoiado!) 

A assem bléa constituinte já teve em vista a abo
lição deste juizo, e de certo ella nào conservaria se
melhante monstro, se nàü occorressem os mo ti vos, 
que se sabem. · 

Diz a .commissão que eu a este não substituo 
outro juizo: eu aponto o juizo dos orphãos, que é 
sem duvida muito melhor do que o dos ausen tes; 
eu antes tolero qne os bens dos cidadàos sejão rou
bados por homens particulares, do que tJOr homens 
publicas autorisados para tal fim ; por que dos par
ticulares tem os herdeiros em lodo o tempo-' direito 
a haver os seus bens pelos meios ordinarios, o que 
não acontece com este juizo, que é autorisado para 
legitimar roubos escandalosos, não dando acção al
guma cont:ra os delapidadores do alheio . 

Portanto voto contra o parecer da commissão, 
tanto a respeito da sua materia, como do adiamento 
requerido, julgando que o projecto contém materia 
da maio,· importancia, e digna de deliberação da 
camara. 

O SR. GETULIO :-Eu acho, que não tem lugar 
algum o adiamento: é muito necessario, que se ex
tinga este juizo, que se póde chamar barbaro sem 
risco de errar. 

Eu desgraçadamente servi n'elle por espaço de 
12 annos, e quasi fiqnei doudo com a i nnumerab i
lidade das provisões, que se tem passado. Os bens 
arrecadados são consumidos pelos dous senhores , 
o thezoureiro e o escrivão; e quando o herdeiro 
apparece a receber, o que lhe deve pertencer ainda 
fica devendo ao juizo . Por isso não julgo admis
sivel o adiamento. 

O Sn. CRuz FERREIRA :-Sr. pres idente, nós es
tamos a gastar tempo inuti lmente. Estes abusos não. 
procedem das leis , em todos os jurzos, em todas as 
reparticões ha abusos, mais ou menos inevitavcis. 

Ha abusos e corrupção naquena~ mesmas repar 
Licões de maior responsabilidade tal, como é a do 
juho dos orphãos: ?S juizos cri~1inaes, :os tribunaes 
desde o pnme1r0 ate o meuor sao SUJeitos a preva
ricacões. 

Nós lemos leis, se não estão em ·vigor, fação-as 
executar : as l ei~; dão as providencias, os homens as 
inutilisão, e currompem as suas melhores insti
tuicões. Quid lcges si-ne mo1·ibus? 

Na verdade é indispepsavcl reformar os abusos, 
mas nós não o podemos fazer já sem as cautelas 
necessarias: como pretenderemos nós suppri!llir o 
juizo dos ausentes já e já, sem tomarmos as me
didas indispensaveis para o substituirmos cum outro 
methodo providente e seguro? Isto nã6 se faz com 
a rapidez que se imagina. 

O que devemos por ora fazer é dar providencias 
ácerca dos abusos subsistindo as leis actuae>s, mas 
sendo executadas como devem ser. Eu fni provedor 
da fazenda dos ausentes, paguei pelo alvará de no-

meação 80S, e lu crei em louo o tempo, em que 
servi 50S, tendo de perda 30S. 

ós devemos por ora tratar de por as l0is exis
tentes em efi'cctiva observancia, e cortar p<'lo~ 
abusos, que as entorpecem, e esperar pela orga
nisação geral dos diversos ramos da administracão 
da justiça, o que se não póde fazer sem muita nic
ditacão e es tudo. 

PÓdemos entretanto pclr cautel as para que os 
t.hesoureiros, e escrivã es dos ausentes S\J allstenhão 
de abusar dos seus ollicios. Tudo o mais por ora é 
impraticavel, ao men os sem grandes perigos: temos 
leis que se não executão pela corrupcão geral : sem 
costumes, sem virtudes não ha leis, "as que de novu 
se fizerem áe nada valeráõ, lerão o mesmo exilo, 
que tiverão as actuaes , se a moral publica não for 
melhorada entre nós. Por isso voto pelo parerl' r . 

O Sll . VASCONCEJ,LOS :-Por causa da ordem. Eu 
não me proponho agora a fallar sobre a 1\lateria : só 
quero dizer, . que eu apresente i á commi$são . uma 
indicacão muito bem feita sobre a máteria : isto 
é para· esclarecimento da ca mara. 

O Sa. Cauz fiERREIIl .~:- Ella aqu i est<í, que a 
a achei ~obre a banca. 

O Sa. Cu ;o.; H .~ MATTOS :-Para mostrar a qualidade 
dos abusos introduzidos no juizo dos ausentes, eon
tarei um un ico facto. 

Forão parar no tal juizo os bens de uma familia 
que eu conheei, e que se estimavão de lO a 20 mii 
cruzados: quando os herdeiros quizerão levantar 
este dinheiro, acharão ter perdido tod a a quantia e 
estarem alcançad_os além disto para com o juizo ~a 
somma de sete n11l crusadas. (Rtsadas7!ns galerias.) 

O SR. LrNo CouTixuo: - Não ha instituicão al
guma, por mais santa que seja, em que nã o· possào 
entrar abusos. O honrado membro pintou com as 
mais nl'gras côi-es os abusos, que se praticão nes ta 
instituição chamada juizo dos ausentes, e diz quo 
não ha cousa mais justa do que acabar com este 
monstro. 

P orém o mais admira\;el é que o ml'smo illustre 
deputado propõe para o substituir outro juizo igual 
ao dos ausentes. Sr. presJdente, cu estou persuadido 
que o juizo dos orphãos c juizo dos ausentes são 
primos irmãos . 

Desgraçados orphãos, que fi cão sem seus pais 1 
Quando procurão as suas legi timas não achão nu 
cofre senão sabidas, papeis, creditas e nada de 
moeda I Tudo ficou em emprestimos! Tudo ..... 

0 Sn. VASCONCELLOS: {z:fllerrompe1ldo)-N.ão se 
trata disso, por ora versa a discussão sobre o adia
mento. 

O Src Lr;oo;o CouTINHO :-Niogucm interrompeu u 
honrado membro, quando pintou co m nrgras cores, 
c chamou monstro o juizo dos ausentes, snhstituindtJ 
no seu projecto outro juizo, que tem feito grandes 
partes com aquclle, e qne igualmente tem causado 
tlarunos espantosos . Se se creasse uma nova imti 
tuição, que melhorasse a sorte da fazenda dos au
sentes, bem es tai·a; mas o honrado membro não 
propõe es tas medidas, e por isso assento que a com
missiio obroll muito bem pedindo que este nen-ociu 
ficasse adiado, _até qu~ ôpareça Ulll project.o 

0

para 
regula r a admm1straç<\O dos hens dos ausentes. · 
Por co_n s~quencia eu apoio, e approvo o parer.er ria 
comm1ssao. 

O Sn. VERGl'EIRO :- Eu não sei como sn possa sus
tentar este adiamento. · 
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Sr. pre>iuente, não s'' pôde clramnr ,iuiz? de ar
recadélção, o JUIZO dos ausente~, mas SJ!ll JlllZO de 
delapidação. (Apowdof Apowdo f) . 

Esta mudança. qne se pretende, tem o seu prm
cipio na mudança política, que experimentou o 
Brazil. 

O jttizo dos ansentes é um monstro,, que se in
troduzitl nas colonias de Portugal e CUJO fim fot se
gurar os bens dos herdeiros residentes em Por-
tngal. . . 

Se n<Js j<í nüo somos colonos, devemos extermmar 
este mon:<tro priYativo Jas coloni«s: mostre-se-me 
-um só fów das colonias. . 

Ein Portugal nii.o h« sémelhante juizo dos au
sentes; faz «s su«s vezes o juizo dos orphàos ; o re
"imento deste juizo é muito difl'orente do de au
~entes ,- aquello tl'm muito boas leis, e talvez as 
ni'elhores da no>sil legislação, e nào é como o dos 
ausentes, qtw 6 uma instituição arbitrana, e da
quellas, com quo quizorão opprimir as colo~1as. 

Os brns dos ausentes estão na mrsma razao dos 
bens dos orphãos pr.escntcs; pois estes posto tenbão 
o domínio, não podem comtudo administrai-os pela 
sua in'capacidade phisica. _ 

Ainda I[UC no juizo rios orphãos Sle commettao 
abusos, estes abusos pq_dbm e devem ser chamados 
erros do homem; mas no juizo dos auzentes os 
abusos silo vordaclr;iramcnte vicias de instituição, 
erros de 1<1gislação. (Apoiado!) Por isso dev•ê ir 
abaixo semelhante juizo de ausentes •.. ; (AJXHado f 
Apoiado!) Elle só está ligado ás c?lonias. Voto 
pois contra o parecer e a favor do proJecto. 

o SR. ALMEID.\ E ALRrQuERQUE:- Eu p·ouco 
tenho a Gccrescentar ao que di:ose o Sr. Vergueiro. 
Infelizmente nús ainda conservamos este juizo de 
ausentes, pois elle s<Í existe em eolonias! E' preciso 
ponderar qtw além dos lO 0 /o que tira pela .lei . o 
ihesourciro de;ote JlllZO, a mem da conscwncJa 
deduz outro tanto. 

A administração dos hem: dos orphãos é muito 
difl'crentn .... (Apoiado f) Em Portugal sempre se 
arrl'radaJilO os bens dos ausentes pelo juizo dos 
oq;hãos. Portanto não só me declaro contra o adia
mento mas até acho urgentíssima a necessidade de 
«Cabar'já com este juizo de ausentes. (Apoiado f) 

O Srr. BAPTISTA PmEJJH :-"'ão avançarei muito 
mais« respeito do juizo dos ausentes, nem farei 
extensa c·mmwraçno de seus males, para votar 
contra o parecer da commissão c para que«eabcmos 
já e já com este ilagello. 

Unas são as raziícs, em que me fundo : l,a os 
vicias inherentos ;i instituiçao do juizo dos ausentes, 
2.' a excPllencia das leis, que rugulão o juizo dos 
orphãos, qt.e o deve substituir. 

Sr. presidente, eu fui provedor da f_azenda .dos 
auscnte.s sc1s annos, csah1 deste lugar tao estup;do, 
Gomo entrei. 

. \!li ha um rngimento inteiramente novo, o mi
nistro, se pouco estudioso anda sempre pelo ca
bresto, que lhe põe o thcsoure]ro: ~ se vJgJlante 
quer, npezar de gran~e appl!~aça9; por a admmis
tracão em ordem, nao o pode JanJaJs conseguJr. 
NãÔ acontece assim no j LJizo Llos orphàos, que tem 
um regimento muito bem feito e talvez o mrlhor de 
toda a nossa legislacão. 

Se uelle ha abusos, não póde valer essa razão, 
pqrquP em todas as repartições, em que entrão ho
mens, st:mpre apparecem abusos. 

'\o jnizo dos illlSPntes aqmllo, que se arrecada, 

injustamente é logo dividido entre o thesoureiro, o 
o escrivão: em uma palavra, é uma perfeita la
droeira .... (Apoiado.) Por isso voto contra o adia
mento. 

o SR. SouzA FRANÇA :-Sendo o juizo aos au
sentes um verdadeiro juizo de arrecadação, eu acho 
qtte o projecto não preenche completamente o fim, 
que se propóz o seu autor, que é substabelecer um 
methodo sabia e seguro para a arrecadação e ad
ministracão das herancas dos ausentes. 

Com tudo en acho a materia muito dignada nossa 
attenção, e me declaro contra o adiamento; porque 
na fórma, que sO nos propõe, dá-se já uma provi
dencia para cortar de uma vez os males de seme
lhante instituição monstruosa,. emqnanto se não 
tomão as neccssarias medidas para estabelecer a 
este respeito um systema adequado, e permanente. 
Farü. se avaliar a primazia do juizo, que se vai 
adaptar, basta ilttender-so que o juizo dos ausentes 
principia a sua arrecatlação por uma escalada, por 
meio de um seqtlestro, por um «ltaque formal feito 
á casa e á familiil de um cidadão .... (.Apoiado f 
Apoiado) contra todos os principios da nossa legis
lacão. 

Os filhos na tu raes de qualquer cidadão vêm 
muitas vezes entrar pela po1t« dentro estes exa
etores e roubar todos os seus bens, ficando elles a 
pedir uma esmola. 

Vejamos porém o que faz o juizo dos orphãos. 
Este principia por um inventario, deixa os bens em 
casa do inventariante, nomeia uma pessoa apta 
para os administrar, algumas vezes com fiança 
idonoa, ficando ambos na responsabilidade dos bens 
Llo pupilo o isto por meio de uma escriptur« de 
poderes. 

No inventario nfto se substitue uma peça rica por 
outra de menos valor: por exemplo um relogio da 
estimação de 400$ não é ~ubstituido por outro de 20, 
ou 40$000. 

Se me apontão os abusos do juizo dos orphãos, 
direi IJ.Ue por toda a parte os ha, que os homens 
sempre oão homens: mas esse não é o ponto da 
questão ; hasta só considerar que o juizo dos or
phãos deduz de uma testamentaria 5°/o e o dos au
sentes lO, para o julgarmos preferível a este: de 
mais por mais delapidada que seja a fazenda dos 
orphãos, sempre elles vem a receber alguma co usa, 
e os ausentes nvlitas vozes ainda sn achão alcan
Çc'dos. Por isso vamos já tratar de extirpar este 
mal. 

Sr. presidente, vamos acabar com esta insti
tuição, que só tem por fim o damno dos cidadãos. 
(Apoiado ge~·almente.) 

O SR. PINTO no LAGO :-Sr. presidente, levan
to-me só para falia r deste juizo de todos os diabqs·. 
E' impossível que esta instituição seja util á huma
nidade. Vou conta r um caso acontecido commigo . 

Sendo-me preciso ausenta r-me de certa província 
á anuas, deixando alguns bens, que 'llella possuía; 
assentou o thesonreiro dos ausentes, que muito bem 
me c~nhecia, que eu devia morrer na minha viagem 
e quando, passados alguns annos, appareci alli, 
soube que os meus bens existião no tal juizo de au
sentes. Fui tereom o thesoureiro para mos entregar: 
respondeu-me-ahi ha dinheiro nos cofres, requeira 
para se lhe entregar, pois por aqui já o fazião morto. 
-Eu respondi que tal não queria, por saber que tudo 
alli desapparece em contagens: pm·ém como insis-
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tisse1T1lrnSóiirêlro, resolvi-me a dei'll:ar uma procu- dos deputados que o sobredito major fosse convidado 
racão, porque tinha de retirar-me para mais longe. ~ tomar o assento qt1e lhe compete, e de facto entrou 

Sr. pres1dente, fizerão-IJle gastar cento e tantos no exercício de <reputado por aquelllf província ; 
mil réls, e a fina~ colligi qne me era melhor perder tornando-se por isso necessario · que a camara da 
tudo como perdt, e deixar d.e uma ~ez a . {lreu a c\dadl!. de.. \~t~a \he iaça expedir· o respectivo di
essas aves de rapina. Não posso portanto persuadir- ploma ; e me ordenou que assim o participasse a 
me da ulilidade de semelhante institUição, e vejo-me V. Ex. para constar na presença de S- M. I. Deus 
na necessidade de votar contra o adiamento. - guarde a V. Ex. Paço da camara dos deputados, em 

Tendo soado a hora de se levan.ar a sessão, 8 de Junho de 1826.- José Ricardo da Costa Aguiar 
achando-stf ainda por finalisar a discussão, por voto de Andrada. - Sr. José Feliciano Fernandes Pi
da camara foi prorogadaa sessão até se decidir sobre nheiro. ,;-
o adiamento, e então pedindo a palavra, disse cc lllrn. e Exm. Sr.- A camara dos deputados, a 

O SR. CusTODIO Du.s :-Eu apoiei o adiamento fim de deliberar com conhecimento de· causa sobre 
para ter occasião de falla'r contra elle no caso de ser alguns ramos da publica administracão, tem resol
l"(ldefinído, mas vejo a camara tão inclinada a favor do vida, que s~ solicítassen1 pelo íntermêdio de V. Ex. 
projecto, que nada me atrevo a dizer sobre o parecer os seguintes esclarecimentos: 1.0 Quantas fabricas 
da commissão, _e voto contra o mesmo adiamento de polvora ·existem no imperio; 2.0 Os lugares, em 
limitado. Já nesta casa se tratott de uma lei para que se achão estabelecidas; 3. 0 A quantidade de pol
extincção dos juizos dos ausentes, e tive a satisfação vara, que fabricão anuualmente ; 4.0 Sua quali
de rezar Ilequiescat in pace áquell~ que aqui o de- dade .e ç_n::e~~; 5.0 s~ ~ suffici~n\e J>ôYl\ I) Cl)mmmo 
fendeu com todas as suas forças. r.spero que nesta do serdço nacional, e particular dos povos; 6. 0 No 
legislatura tenhamos a ventura de vêr este negocio caso de não ser, que quantidade de polvora estran
finalisado, e que não fique adiado paL"a indetermi- geira se introduz annu:tlmente no paiz, e porque 
nado tempo. · preço. O que participo a V. Ex. para que suba ao 

O Sn. P1unno :-Como deputado da mesa da conhecimento de S. M. I. Deus guarde a Y. Ex. 
consciencia e ordens. tenho observado a grande ne- Paço da camara dos deputados, em 8 de Junho de 
cessidade, que ha de se reformar este juizo de au- 1826.- José f{icardo da. Costa Aguiar de Andrada. 
sentes: pois não serve senão para fazer mal. Por - lllm. e Exm. Sr. Barão de Lages. )) 
isso voto que se annexe ao juizo dos orphãos para · « mrn. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, a 
poder ser util ao publico. fim de inteirar-se do estatlo, em que se acba ajp.nta 

Tendo-se julgado sufficientemente discutida a adminü;trativa dos diamantes da província de Matto 
Ria teria, consulto ti o Sr. presidente o voto da camara Grosso ! resolveu que eu solicitasse pela intervenção 
sobre o adiamento requerido jllela commissão, e do V, Ex. a remessa do todos os papeis existentes 
foi decidido pela negativa. E havendo o mesmo no thesouro publico, relatíYos a tal estabelecimento, 
senhol' dado para ordem do dia seguinte lo a contí- e q_ue QOSsã.o dar s.olu:e e\\.e os esclarecimentos pre
nuação da discussão do . parecer da commíssào de cism:. O que participo a V. Ex. para-que seja pre-~ 
legislação sobre o projecto do Sr. Vasconcellos, sente a S. M. I. Deus guarde- a V. Ex. Paço da 
ácerca da extinccão dos juizos dos ausentes; 2° Se- cam111·a dos depurados, ~m 8 de Jnnho de 1826.
gundas leitnras dê p1·ojectos, e indicações pela ordem José Ricardo da Costa Aguiar de Audrada:- Illm. e 
de sua antiguidade; fechou 11 sessão ás duas horas e Exm. St. Visconde de Baependy. 
um quarto.- José Ricardo da CostaAguia,· de An-
drada, secretario.- Francisco Gomes de Campos, o 
redigia. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 
Foi pres~nte á camara dos deputad~s a partici

pacão, que V. S. fez em 16 do mez prox1mo passado 
do ·impedimento que resultava do ~e';l estado de mo~ 
lestia para poder entrar no e:xerctc1o de deputado 
\)ela. \)ro-vincia.~ d~. Minas Geraes : E a mesma camara 
comquanto tenha no .mais elevado conceito a as
sercão de V. S. não·· podendo com tudo apartar-se 
da ·linha de conducta, que se tem prescri~to 'l re
solveu que no caso de V. S. não poder v1r tomar 
nella o assento, que lhe compete, deverá ãpresentar 
provas. legaesj~que justifiquem o seu impedimento, 

· com a declaràção d~ ser perpetuo, ou temporatio : c 
que eu assim o participasse a V. S, para sua intel
ligencia. Deus guarde a V. S. Paço da caJ?lara dos 
deputados, e~ 8 de Junho de 1826.- Jose Ricardo 
da .Costa. Aguiat· de Andrada.- Sr. Luiz Augusto 
May. · 

« lllm. e Exm. Sr.-Havendo sido nomeado se-
1 nador pela província do Ceará Pedro 1osé da Costa 

l 
Batros, que igualmente {<\ra ~l~ito d~puta\\o llOT
aquella. prov1ncia, e devendo portanto entrar em seu 
lugar o sargento mór José Gervasio de Queiroz Car
reira, na fórma da~ instrucções resolveu a camara 

Sesa~o em D de Juoho de 18~8 

~1\ESlllENCl.\ DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Reunidos os Srs. deputados, ás lO horas fei-se 
a chamada, e acharão-se presentes 5'7, faltando com 
causa os Srs. Feijó, Clemente Pereira, Bricio e 
Moura, e sem a haverem \larl\cipado os Srs. Borja 
Pereira, Costa Silva, Lobo e Herrera. 

O Sn. PnESJDENTg declarou aberta a sessão, e leu 
o Sr. Maia a acta da antecedente, que foi approvada. 

O Sa. Cosr.A AcuJAI\ dando conta do espedierite, 
leu o seguinte 

u OF'FICIO 

(( lllm. e Exm. Sr. -Respondendo ao oflicio de 
V. Ex. de 30 de Maio ultimo, no qual cornmunica, 
que a camara dos deputados, afim de deliberar com
acerto sobre varios object~s do inpt.se publico, · 1 
necessitava saber, se ainda estão em exercício as --. 
commissões militares, que por estil reparticão a meu 
cargo forão mandadas crear para julgar os rebeldes 
em a\gurollS provinc'ias do imperio, cumpre-me di
zer à V. Ex. para informação· da mesma camara dos 
deputados; que em consequencia da notoria sedição 
de parle da tropa da Bahia, matando · o seu ge-
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neral, e da rebellião declarada na Cisplatina forão 
nestas duas provitJ.cias, e na do Rio-Grande de 
S. Pedro rrnmdadas crear commissões militares; e 
tendo a· da Bahia sido extincta, logo que os chefes da 
sedição .forão séntenciados, restão as duas outras7 
e estas mesmas não consta ao governo, que ate 
agora tenhào exercido funcção alguma das que lhe 
forào prescriptas no 'decreto de sua creação. Deus 
guarde a V. Ex. Paço, '7 de ~unho de 18'~. -
Barão de Lages.-Sr. Manoel Jose de Souza França.» 
-Foi remmettida á commissão de consLituicão. 

A este tempo compareceu na sala o Sr. B~rja 
Pereira ; e havendo-se annunciado que se achava 
na immediata o Sr. José Avelino Barboza, depu
tado supplente pela província da Bahia, foi intro
duzido com as formalidades do costume, e pres-
tando o juramento, tomou !J.SSento. . 

Então declarou o Sr. pres1dente aberta a discus
são sobre o parecer adiado da commissão de legis
lacão e de justiça civil e criminal ácerca do projecto 
délei do Sr. Vasconcellos, para a extincção do juizo 
de ausentes ; e dizendo · 

O Sa. VERGUEIRO: --Eu creio que esta discussão 
não tem fá lugar; a camara reprovando o adia
mento proposto pela commissão tomou já o pro
jacto em consideracão; por isso não· sei o quo temos 
a discutir (apoiado). 

O S1t. PRESIDENTE : -1\las é necessario que a ca
mara decida se o projecto é objecto de deliberação; 
pois Íl!SO ainda se não dócidio. 

E não havendo mais quem fallasse, propoz o 
Sr. president~ se estava 3: ma teria disc~tida; d~
cidio-se que s1m : se o proJecto era matena da deli
beração; e igualmente se venceu. Em consequencia 
do que ficou o pa_recer d_a cqm~nissão rejeitado, e 
mandou-se o yroJecto a liDPl'liDlr. 

Passou-se a segunda parte da ordem do dia: e 
tiverão segunda leitura os seguintes projectos. O do 
Sr. Cunha Mattos, sobre o regimento dos governa
dores e commandantes de armas: julgou-se objecto 
de deliberacão ; e foi remettido ás commissões de 
marinha, gÚerra e fazenda. 

O do Sr. Lino Coutinho, ácerca da educação das 
meninas ·em conventos de religiosas, julgou-se tam
bem objecto de deliberação; e foi remettido ás. 
commissões de ecclesiastico e instrucçiio publica . 

O do Sr. Seixas, sob1·e a elevação da. comarca 
do Rio-Negro em província e prelasia separadas do 
Pará. Tambem foi julgado objecto de deliberação; 
e se remelteu ás commissõe.s de estatística e eccle
siastico. 

O do Sr. Pedreira, para a revogação do decreto 
de 17 de Novembro de 1824. Foi igualmente jul
gado objecto ~e d_elib~ra~ão, _e. remet~id? á com
missão de Ieg1slaçao, JUStiça c1vll e cnmmal. 

O do Sr. Dias, ácerca dos regimentos internos 
de ambas as camaras. Foi rejeitado, por se decidir 
que não era objecto de deliberação. 

O do Sr. Nabuco, em que se derogava a provisão 
de conselho supremo militar de 23 de Novembro de 
1825. Julgou-se objecto de deliberação; e foi re
mettido á commissão de legislação, justiça civil e 
criminal. • 

O do Sr. Clemente Pereira, estabeÍecendo bases 
para o codigo criminal. Foi tambem julgado objecto 
de deliberacão · e remettido á mesma commissão. 

Igualmenie tiverão segunda leitura, e forão "re
mettidas ; á commissão de petições. a indicaç_ão do 
Sr. Rocha Franco, sobre dar o seu parecer a refe-

rida CÕmmissão-, ácerca do requerimento dos povos 
do arraial de Santa Luzia, remettido á assembléa 
extincta. ·· 

A' de estatística e ecclesiastico, outra indicação 
do mesmo senhor, eJO que pede que dêm estas 
mesmas commissões o seu parecer, para a creação 
de uma nova 11relasia, etc., nos sertões de Per
nambuco ou Bahia. 

A' de minas e bosques, a do Sr. Nabuco, para 
se mandarem explorarem as minas de ouro da pro-
víncia do Pará. · 

A' de marinha e guerra, a do Sr. Seixas, sobre 
organisação de tropas no Rio-Negro. · 

A's de instrucção publica e fazenda ; a outra do 
mesmo senhor, ácerca da creacão de escolas, au
gmento de subsidio concedid'Ô ao seminario do 
Pará, etc. , . 

Interompeu-se então as segundas leituras, por 
haver o Sr. Vergueiro pedido a palavra sobre ne
gocio urgente, a · qual- sendo-lhe coneedida, disse 
o mesmo r-
! Sa. VEI\GUEII\0:-As indicações que aqúi se tem 
apresentado vão remettidas ás commissões, mas de 
certo ellas lhes não podem dar exacta solução, por
qae muitas dependem de conhecin~entos particu
lares: assim nada fazemos sem que os ministros nos 
informem do estado das cousas; e parece-me por.; 
tanto que seria muito a proposito recommendar-lhes 
oulra vez, que se dignem mandar-nos os relatorios, 
pois que isto é de sua obrigação, e nos tem já de 
algum modo impedido na continuação dos nossos 
trabalhos a sua demora. Como é possível que se es
tabelecão ordenados, por exemplo, sem conhecer
mos Ó estado das nossas finanças? e assim tudo 
o mais: por isso exijo que os ministros mandem 
quanto antes --os seus relatorios, do contrario, aca
bemos com isto. 

Em seguida mandou á mesa uma indicação que 
foi lida nestes termos : 

(( Não podendo esta camara ·tomar deliberáção 
sobre muitos objectos, que nella se tem proposto, 
sem conhecer o estado actual dos negocios, requeiro 
que se lembre ao governo, a necessidade que ha 
do relatorio, que cada um dos ministros deve dar 
do estado da sua repartição. · » 

E requerida e apoiada a urgencia; posta esta em 
discussão, disse . · 

O SR. Dus: - E' necessario termos em vista a 
resposta do ministro do imperio, sobre as infor
mações que já se pedirão : não fiquemos inhibidos 
de exigir aquillo que nos fôr necessario. 

O Sn. VASCONCELLÔS :-Sem_ duvida, muito pre:.. 
cisamos do relatorio ; mas não acho que se deva 
approvar a urgencia da indicação; porque os mi
nistros a pouco nos disserão que não podião man
dar o relatorio, por -.,;tarem a trabalhar ainda 11el1e. 

Os ministros parece que ignotavão até aqui 11s 
suas obrigações, porque só agora cuidarão no que 
lhes é determina~o p_ela constituição ; ~orém já 
estas se lhes ensmarao: esperemos mais algum 
tempo, para que não venha ·o relatorio tão ÍlÍlper
feito, que de nada sirva, principalmente quando o 
ministro do imperio estã ainda em duvida se deve 
ou não mandar este relatorio. . 

O SR. LtNo CouTINHo:- Segundo o que melem
bra, pelo que o ministro do imperio citou da cons
tituição, para não estar obrigado a dar essas infor
mações, estou ·qua elle tião entendeu bem o que se 
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lhe mandava dizer; e por isso antes de o esclare
cermos, voto contra a urgencia. 

O SR. Cosn AGUIAR leu o referido officio do mi
nistro do imperio, datado de 31 de 1\[aio, em res
posta ao que se lhe havia dirigido em Z7 do mesmo 
mez, pedindo o relatorio, que, pela constituição 
são obrigados a apresentar á camara os ministros 
d'estado nas suas repartições, e terminada a leitura, 
disse 
- O SR. VERGuEmo:- O ministro do imperio, de 

certo não percebeu o que se lhe pedio: se houves
semos de proceder exames, não seria por infor
mações, mas sim por uma commissão, que se havia 
de nomear para isso_ Agora emquanto a não es
tarem promptos os relatorios, os ministros sabem, 
que logo que se instalou a assembléa, ella devia 
ser informada, segundo manda a constituição; por
que de outro modo não é possível darmos um passo. 
Além disso, como é possível governar uma casa, 
sem se saber o que ha nella? O ministro deve saber 
o estado em que se achão as finanças; e não póde 
portanto ser isto um argumento contra a urgencia 
da indicação, que aliás se reconhece tão necessnria. 

O SR. Lnw CouTINHO: -Não ha duvida que é 
necessaria a indicação para se fazerem muitas re
formas : porém o officio do ministro foi remettido 
á commissão para dar o seu parecer, logo não po
demos entrar em discussão de materia que lhe diga 
respeito, sem vir o parecer da commissão. O que 
póde fazer o honrado membr«;~ é pedir que a com
missão queira dar com toda a' brevidade o parecer; 
e antes torno a dizer que voto contra a urgencia. 

Não havendo mais quem fallasse, propôz o Sr. pre
sidente a . urgencia á votação; e foi vencido, para 
que feita a segunda leitura, o que se verificou, 
fosse a indicacão mandada com o officio referido â 
commissão, afim de promptamente dar o seu pa
recer.: 

--Pedio immediatamente a palavra, e disse 

O Sl\. LtNO CouTINHO:- Tenho tambem negocio 
que é urgente. Sr. presidente, as saccas de café, 
que daqui se expoo'tão, é em_panno estrangeiro, que 
vale em cada uma 400 rs. Nós temos muito panno 
de algodão para essas saccas; ·e exportando-se todos 
os annos perto de 350,000 saccas~ são 35(),000 cru
zados que ficão no paiz; e pois que isto se póde já 
determinar, lembrando ao governo, que o mande 
pôr em pratica, apresento esta indicação, cuja ur
gencia parece-me que não póde soffrer contradicção. 

Leu a indicação nos termos seguintes: 

« Indico que as saccas de café qtle não forem 
feitas de panno de algodão do paiz, paguem no consu
lado rilais 1 °/o, do que pagão actnalmente, quando 
forem exportadas. » 

E mandando-a á mesa, foi novamente lida e 
apoiada a urgencia entrou em discussão dizendo 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu dezejàn saber se esta 
materia deve ser tratada por uma indica~,ão ou por 
um projecto, pois creio que tudo quanto é estabelecer 
tributos depende de uma lei que ha de passar por 
ambas as camaras. · 

O SR. Ltso Coul'lNliO :-Eu' quero tirar a duvida 
ao iUusfre deputado. Por virtude de fazer com que 
se comprem os saccos de algodão fabricados no paiz 
é que disse que o governo o podia já pôr em pratica; 
isto foi vont.a.de minha, mas sei bellamente, que ha 

de ir á commissão para se formar um projecto de 
lei. 

O Sn. MAncos ANTONIO :-Eu requeiro que esta 
merlida se faça extensiva a todas as províncias do 
Imperio. 

O Sn. LtNo CouTINHO :-Sendo lei ha de ser ex
tensiva a todas. 

Ultimando-se a discussão, propôz-se é foi vencida 
a urgencia, e feita a segunda leitura se remetteu á 
commissão de fazenda para dar com brevidade o seu 
parecer-

Continuou a ordem do dia e teve segunda leitura 
a indicação do Sr. Miranda Hibciro, sobre não dis
cutir-se lei al~rn\1 antes de se formarem as regu
lamentates.-roi á commissão de leis regulamen
tares. 

E seguidament.e o projeclo de lei do Sr. Ver
gueiro sobre terras.-Remctteu-se á commissão de 
commercio, agricultura, industria e artes unida á 
de legislação. 

Disse então 
O Sn. QuEIROZ :-Peço a pala na para lêr tambem 

uma indicação com urgencia. (Sendo-lhe concedida, 
contínou.) Em dias de Maio dirigi á mesa uma in
dicação em que pedia que todos os objectos tenden
tes aos governadores de armas e presidentes de pro
víncias, fossem remettidos ás commissões de Teis 
regulamentares e guerra, Live o prazer de vê-la 
apoiada, mas hoje tenho o desgosto de vê-la iD'tlire
ctamente inutilisada na resolucão que tomou a ~a
mara sobre o projecto do Sr. tunha Mattos: por
lauto, requeiro que a camara decida qual das deli
berações deve prevalecer, se a de hoje, se a outra, 
que é anterior; porque não parece ben1 deliberar 
uma cousa hontem ~ara hoje se contradizer. 

Mandou á mesa a indicacão concebida nos termos 
seguintes: • · . · 

« Proponho que esta camara decida se deve ter 
vigor a deliberação tomada pela mesma camara em 
25 de Maio, sobre a minha indicacão de 20 do mes
mo, ou então ficar a dita indicacã·o inutíli~ada pela 
deliberação de hoje, e neste segundo ca~o, peço re
tirar a minha indicação. >>-FiCou para segunda lei
tura, não sendo apoiada a urgencia requerida. 

Continuando ainda a ordem do dia, teve segunda 
leitura a indicação do Sr. Lino Cout.inho, sobre re
messa dos Díarios pelo director para as diversas 
provincias.-Foi remettido á commissão da redac
ção do Diario. 

Concluídas as segundas leituras expôz o Sr. Cruz 
pela coromissão de legisla~ão o seguinte 

<C 1',\RECER 

<t A commissão de legislação, justiça civil e cri
minal examinando o requerimento da camara da 
villa de ,taguahy, em qne se queixa do ouvidor da 
comarca sobre a observancia dos §§ 13 c 14 da or
denação, liv. 1°, tit. 67; e pede declaração destes 
mesmos paragraphos: é de pat·ecer que . estes mes
mos paragraphos não tem obscuridade nem antino
mia alguma ; que o ouvidor obrára segundo a lei 
e que yersando a questão sobre facto e não sobr~ 
direito, deve a camara supplicante requerer ao po
der judiciario, a quem pertence a decisão. 

c< Paco da camara, ·em D de .T unho de lS26.
Com as·assignaturas dos Srs. da commissão-

. 22 
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Posto em discussão e requerendo o Sr. r ergue ir.: 1 lar, ba muitas providen~ias a dar, Jm ~ontra?tos a 
a leitura do re(\ueriuwnto, a qual se. e.ffectuou, 

1 

arr~matar, etc.!. e tudo 1sto deve ser ~elto, como a 
disse nova cam~ra nao apparece, nece~sar~amente p~a 

o Sn . .ii!A!A:-Este negocio não pertence a esta camara eXIstente; por C(}~:;eque!l~Ia nao acho razao 
c·tmara porquanto não é diriuido a ella. 1 para que estes ho~ens seJaO J)rnados d? seu em-

' . ' . ' . , "' . ._ - prego, os outros sao almotace1s secundal'los, e estes 
O !:'i~-- fORRES ·-:-Como men!bro da com!11 bsao são os natos pe\a lei, os quaes \~m mais conheci

de pe\.lçoes devo dl_ZIW que VeJo este_ rcque_mnenlo mentos daquelles negocios, porque já servirão um 
entre outros remetttdo:; pelo goYerno.. . _ armo inteiro, e estão mais ao facto do que se deve 

O Sn. l\hncos A:sTONIO:-A materm e tao ~Iara fazer. Torno, portanto, a dizer que o procedimento 
gue não admitte duYida: isto é da competencw do do ouvidor é legal, e que o parecer está muito hem 
peder judiei~ rio; e _porque nos havemos. de ~ettt>r lançado. 
neste negoc10? Cmdemos em causas mats. utets: . O Sn. CosTA AGUIAR :-0 parecer da ccmmissão 

O Sn. VERGUEIRO :-A co usa com efTetto nao. e é fundado em direito. O que aconteceu em Jtaguahy. 
em si de grande monta; 111as tudo_ onde h_a .arbl· acontece igualmente em todas as mais províncias 
t.rariedade é de ponderação; se a nao prevmmnos du Norte, onde nunca as camaras tomárão posse 
em ponto pe_queno, ve-la-h~mos sen~pre extcmder~se senão depois de alguns roez.es; o mesmo acon
a cousas ma10res. O negoc1o 1Ja de.ll' a? poder J~- teceu em dous lugares onde servi de juiz de fóra. 
diciario _po1:quc lhe con~pe~e ; _porem _e necess'!no Portanto, acho muito justo o parecer da com!"is_são, 
saber primeiro EC houve mfracçao de l?I, porque Isto que e!"tc negocio se deve remetter ao poder JUdlcia
pertencc ã camara. Portanto, reque1_ro que fique rio, pois não compete a esta camara. 
adiado o parecer para mell_lor se exanunar. • . Julgando-se discutido Q parecer, e sendo proposto 

O Sn. ToilREs :-Ueque1ro que : e mande ler o oi- á votacão, foi approvado, e o Sr. Cunha llarboza, 
ficio do ouvidor em resposta ao da camara. (Leu-se.) por pârte da commissão de in.strucção publica, rela-

0 SR. BAPTIS'H PEnEIRA :-A materia é clara, lou este outro 
Sr. presidente, e o parecer da commissão é mui hem 
fundado. :\. ordenação determina q_ue os iuizes or
d~narios hajão de ~ervir un1 a~no~ e que acabando 
sinão de juiz almotacelno pr1metro mez, mas elles 
nã-. púdem ir preencher este lugar selll se ach~rem 
suhstituidos pel<l- outra calllara, e como as pr~vl::;ões 
são 1·emeltidas pelo de~em~argo do pa~o! mm~o de
pois de se haver procedtdo as nova~ eleiçoes, vem-se 
obi'i"ados a estar no emprego mms do que o temv.o 
marZado, e em 1al hypothese não pódem ficar inlli-; 
bidos de serl'ir o de almotacel, por culpa que não e 
pwpria ; por consequencia, acho que o procedi
mento d·o ouYidor é legal, e que deve ser approvado 
o parecer da commissão. 

Propondo o Sr. presidente o adiamento que 
havia sido apoiado, disse 

O Sn. VERGUEIRO :-Eu ref.(Ueri o adiamento, por 
que se não tinha. ,ai~da. elucidado. a questão, mas 
agora parece que Ja nao e necessariO. 

Não se approvou o adiamento. 
O SR. VERGUEIRO :-Eu não acho tão fundado o 

'Pa:recel', pol'qua\\to, a lei det0tmina tempo c_erto e 
posilivo para que tomem posse_ os_ almot~cé1s; se 
dissesse a lei que os vereadores s1rvao depms de aca
bado o lugar, então acharia o parecer mais fundado. 
porém como marca tempo, não concordo neste 
fundamento. 

O Sn. Cnuz :-A ordenação, parece mesmo que 
para ob,•iar. as 9uestões, declarou que d~ve t~mar 
posse no pnme1ro mez ; entende-se que c depms de 
acabado o lugar: não diz Fevereiro, nem Março, 
nem Abril, é o primeiro me:c.. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Est.á claro que quando 
a lei determina, que sirva no primeiro dia do anno 
é debaixo da hypothese que os vereadores não ser
vem mais de um anno; porém deyerião elles reti
rar-se pa-ra as suas casas, e deixaT a camara '1 Quem 
havia de tratar dos negocios do districto? Emquanto 
não forem substituidos·por novos, elles têm de con
tinuar ~ não se pôde inculpar um homem que 
ser\' e, porque não é dispensado do serviço; os ve
r~adores longe de !:erem C\\\pados, são onerados 
com muito trabalho, pois ha muitos negocios a tra-

« PARECER 

" A commissão de instruçção publica, tomando 
em consideração a proposta do illustre deputado o 
Sr. Gonçalves .Martins, é de parecer que se esperem 
ou se requeirão do governo as instrucções que pedio 
UI)S presidentes das provincias para o estabeleci
mento ele novaii escolas, sem as quaes não se pôde 
organisar o plano geral de tão necessatios estabe-
lecimentos. . 

u Paço da camara dos . deputados, . 9 de Junho 
dl!. 18'.2,6.-(Assignados os Srs. da commissão.) 11 

Entrando em discussão, disse 
O Sa. FERREIRA FaANÇ.\ :-Eu assignei, Yencido, 

o parecer, porque me parece que se devem mandar 
estabelecer as cadeiras onde o illustre deputado as 
pedio. Que temos mais que esperar? O Sr. depu
tado fez a proposicáo fundado na~informações esta.:. 
tisticas que tem. bnde ha povoação deve haver en
sino; a materia é clara. Portanto, creio que não ha 
mais do que dizer-se a quem competir, que se esta
'oelecão estas cadeiras. 

O. SR. CuNHA BARBOSA :~A comm1ssão teve em 
vista o pedido do illustre deputado, e se diz que se 
esperem, ou requeira informações do governo, é 
porque entende que o estabelecimento de escolas é 
um acto legislativo, e deve ser feito por uma lei; 
ora, fazermos leis para objectos part~culares, é des
mancharmos logo o que fazemos agora, . porque se 
a commissão ha de apresentar o plano sobre a ins .. 
lrur.cão geral, tem de reformar talvez esses mestres; 
e pÕrque os bavemos de crear com este risco, se 
hão de entrar no pl~no geral t Parece, pois, que se 
deve esperar pelas mformações do go,'erno, e· se
gundo ellas faremos então um plano de instruccão 
para estas anlas ; mas em geral. • 

O; SR. FERREIRA FRANÇA :-Nós temos já lei . por 
onde nos podemos regular. A instrucção primaria 
não é negocio que possa esperar, ella é tão necessa
ria como o pão. Se formos a esperar pelo plano ge
ral que antes que se approve de certo levará muito 
tempo, cresceráõ os mocos, que della se podião 
appro"(eitar, e ficaráõ seni instrucção.-



Câmara dos Deputados -Impresso em 30/12/2014 17:09- Página 5 de 7 

SESSAü EM 9 DE IU~110 DE 1826 87 

O SR. SouzA FRANCA :-Esta indicacão induz uma 
ommissão do governo. Não temos qÚe esperar por 
medidas geraes; o povo paga para ser instruido, 
deve-se-lhe dar esta mstrucção. Põra que é o subsi
dio Iítterario '! E' para que os povos tenhão me~tres 
que eduquem os seus filhos. O governo é obrigado 
a dar-lh'os; e se não tem mandado crear estas aulas 
tem sido ommisso, e a indicação, torno a dizer, vem 
mostrar que o governo não tem cumprido com a sua 
obri~ação. Ha muita differença entre tributos e 
cons1~nação qlle . os povos prestão {>ara. este ou 
aquelle fim deternunado, aquelles fi cão mte1ramente 
á disposicão do governo, mas estas não as póde o 
governo ·desviar do seu fim. Portanto, havendo 
uma consignação muito sufficiente para esta pri
meira instrucção, acho que se deve indicar ao go
''erno que ha um Sr. deputado, que mostra a falta 
rrue existe na sua província de instrucção primaria, 
para que o governo, na conformidade do que pratica 
com as mais províncias, mande prover aquellas ca
deiras e estabelecer os mestres, que forem necessa-
rios. · 

O.SR. AMIEIVA E ALBUQUERQUE:- Eu apoio o 
parecer da commissão na parte em que exige infor
mação do governo, porque é preciso contar com os 
fundos ·para se estabelecerem estas escolas; nós não 
sabemos a quanto deita o subsidio Iitterario, e para 
mestres com 100$000 melhor é não os ter, pois os 
mestres de prirtleira instrucção é qll;e devem ser 
humcnl> de todo o merecimento; porem e1uquanto 
a~ mais não o apoio. Que a instrucção primar1a é 
devida a todo o cidadão, é da constituicão~ portanto, 
não é preciso lei para estabelecer estás cadeiras, o 
gl!Yerno aG póde estabelecer onde for preciso, e se 
ha meios, deve ser já sem necessidade do plano 
geral. 

O SR. ?ti,~ncos ANTONIO :-Eu levanto-me sómerite 
para ponderar que a creação de escolas não per
tence ao governo, pois o crear noYas emprezas ou 
supprimir as inuteis é da attribuição do poder legis
lativo. O governo deve prover as cadeiras que exis
lirem vagas, porém crear novas pertence a esta 
camara. 

Eu estou que nos lugares onde houver 20,000 ha
bitantes, é isto indispensavel, -porque a instrucção 
primaria é uma segunda vida que se dá a um me
nino, é a vida moral, e isto não póde esperar como 
bem disse o Sr. Ferreira Franca, po.rque ha certa 
idade propria para se aprender, e passada vem 
putras applicacões que inhabilitão para os p.rimeiros 
elementos das "sciencias. Por isso acho que esta ca
mara tome já e já em consideração a creação destas 
cadeit'as como propõe o illustre deputado autor da 
indicação. . 

O Sn. PINTO no LAGO:-Sr. presidente, eu até 
agora não tenho fallado sobre este objecto para a 
minha provincia, porque estava á ellpera que -·delle 
se tratasse, e tambem porque me lembrava que teria 
de soffrer a objecção do plano geral; mas vil!t.o que 
se trata disto direi que na provincia do Piauhy, 
onde ha 1ivres 80,000 habit.antes não existe uma es
cola de primeiras letras, nem de grammatica }atina; 
os mestres não podendo alli subsistir com 150$ que 
tem de ordenado, por ser uma provincia central, 
onde os generos são caríssimos, Jargão o emprego 
no fim de 15, ou 30 dias, e por consequ·encia não 
ha um só. Portanto requeiro tatnbem que a tomar-se 
alguma deliberação ácerca deste negocio, se tenha 
igualmento em vista aquella província, que muito e 
muito necessita. 

O Sn. SouzA FRANC.\ :-Tem-se dito que a creacão 
de cadeiras pertence· ao poder legislativo: não"ba 
d~vida; porém aqui não se trata senão do seu pro
VImento, porque ellas já estão estabelecidas por lei. 
Emquanto agora ã duvida se existirão fundos suffi
cientes para estes provimentos, em toda a parte 
onde se vende. agoardente·, e carne fresca ha um 
subsidio litterario; e é sabido que no Brazilmonta a 
muitos contos de réis; se o governo lhe der o seu 
d.evido destino., e o não faça reverter, como o an
tigo, para a caixa geral, nunca poderá faltar. 

O governo, torno a dizer, não tem direito de re
mover do seu fim uma consiguacão que o povo faz 
para uma applicação destinada, sê a remove com,. 
mete uma arbitrariedad~, e falta ao seu dever: por
tan~o bavendo lei, e sendo a consignação que existe 
mmto sufficíente para essa instruccão primaria, acho 
que não temos outras IJrovideÚcias a dar senão 
dizer-se ao governo, que mande estabelecer essas 
cadeiras aonde as não houver; pois é preciso que os 
povos sa1bão ao menos ler para poder prosperar o 
systema constitucional: um vereador, por exemplo 
que não sabe ler, nem escrever, como é que ha de 
exe~·cer a~ s~as obrigações ? E desgraçadamente 
murtos assignao de cruz. Sr. presidente, ponhamos 
o negocio no primeiro ponto de vista, algunsSrs. de
putados assentão que é preciso uma lei, eu penso 
que não, porque está determinado que onde ha povo, 
deve . haver ~nstrucção: o governo, que tem sido 
oJDmisso, satisfaça o seu dever. • 

() Sn. R.'lP'llSTA l)EREJRA:-Sr .. presidente, o que 
acaba de dizer o illustre deputado são propriamente 
as ·minhas idéas. A instruccão IJUblica é sem du
vida a base da civi!ísação; e o homem sem instrucção 
pouco differe dos brutos, e esta desgraçadamente é 
a sorte de quasi todos os morad01·es das pr-ovíncias 
remotas, freguezias, villas, etc .... Porém debalde 
me cansaria em mostrar os etfeitos da ignorancia, e 
as vantagens da instrucção; e só acrescentarei que 
a minha província . que exporta 5 para 6 milhões 
de Crtl"ta.dos, -par~ce que devia ter bastante com 
que pagar mestres para as escolas : porém quão 
notavel não é a falta que tem uma das mais bellas, 
rica, e populosa villa ? Ella vê correr o seu dinheiro 
para ir supprir .f:lmpregos iputeis de outro lugar, 
entretanto que seus naturaes flcão na ignoraneia. 
Tapacora uma das freguezias mais ricas dos con
tornos, que faz uma exportação consideravel, não 
tem uma escola. 

Não me parece muito forte o argumento da com
miss~o porque não acho qlle a creação de novas 
cadeiras se • opponha em nada a organisação do 
plano geral: quando apparecer este, regularemos o 
todo, mas esse regulamento, não se oppõe á creação, 
que se pretende, sendo que as novas creacões não 
jã fazendo uma parte delle, em quanto ao numero: 
em consequencia voto que se creem já as cadeiras 
de primeiras letras, e grammatica, · e não só em 
todas as villas, ~ comarcas, mas em toda_s as pa
rochias, porque os cidadãos das grandes cidades, e 
villa_s não são de ~elhor condição do que as das 
aldeias: quanto mais que aquelles tem uma ins":" 
trucção filha do trato _continuado dos homens civis 
das cidades, o q11e não acontece a estes. E quando 
virá esse . plano geral '! Jr,.no entanto a mocidade 
não se vai embrutecendo, é'passando a época propria 
do ensino 1 Este objecto não admitte demora· voto 
portanto pela creáção de taes cadeiras. ' 

O Sa. Cu&tu.. ~t.t.nos ~-Eu tenho andado mi
lhares . de leguas pelo interior do Brazil, estou ao 
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facto da necessidade que tem os povos a este res_-
. peito em povoações, e povoações por onde _pas~ei, 

raras forão aquellas onde vi mestres de pnmetras 
letras: na província mesmo de 1\linas não encontrei 
um só menino que andasse nas escollas: na minha 
ha 5 cadeiras em 23 parochias, 2 de grammatica, 
2 de primeiras letras, e l de philosophia. 

Ora, Sr. presidente, como· póde o povo por este 
modo ter instrucção ? Como hão de apparecer pes
soas capazes para a administração dos ne~oc~os ? 
E o governo antigo elevou a tanto o seu patnot1smo 
que ainda entendeu ser muito 1501$ para um mestre 
de primeiras letras, e lhes tirou 50$, ficando os 1008 
muito mal pagos. . 

E' pois da maior necessidade o estabelecimento 
destas cadeiras, quantc antes. Algumas províncias, 
bem como a minha, não terão um subsidio sufii
ciente, mas este se póde muito augmentar: portanto 
>oto contra o parecer da commissão neste sentido. 

Offereceu a este tempo o Sr. Souza França, a 
seguinte 

11 EMENDA. 

<< Que se officie ao governo, lembrando a urgente 
necessidade que ha de se proverem cadeiras de pri
meiras letras em todas as freguezias do lmperio, 
em tanto quanto poderem ser mantidas pelo I·endi
mento do subsidio litterario das respectivas provin
cias; communicando a camara dos deputaJos o 
deficjt que houver desta con.siguação estabelecida, 
para a camara prover a. rcspe1to. » . 

Sendo lida e apoiada, disse 
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:- Não se deve 

lembrar ao governo aquillo g_ue está na constituição; 
por ella a educação primãria _é dr.vid.a a todo o ci
dadão· o governo o sabe, nao. precisa de adver
tencia~ O que é necessario é sabermos quaes são as 
rendas publicas, que ha para isto, torno a dizê-lo; 
se em algumas partes póde chegar, em outras não 
bastão, e devem. estabelecer-se ordenados conve
nientes; pois não me posso persuadir, que um 
homem queira servir de mestre por 100$ a:_não ser 
sapateiro ou de igual condição: e a instrucçao deve 
ser dada por pessoas, que instruão, e não qu~ c~r
rornpão. Portanto voto ::_:~elo parecer da comm1ssao, 
emquanto exige informações do governo, e contra 
a emenda. 

O SR. V Asco~cELLOS :-Requeiro, que se leia o 
parecer, porqur. eu não estava presente quando 
principiou a discussão. (Sendo lido, continuou) 
Sr. presidente, pois vai uma indicação para a com
missão a tomar em consideração como entender, a 
commissão está encarr~gadade apresentar um plano 
geral, e vem dar este parecer fóra de tempo 1 A com~ 
missão devia· trabalhar no plano geral, e então 
apresenta~lo para nos não metermos em discussões 
inuteis. · 

Nós não podemos ainda tomar a indi~ação e_m 
considera cão, porque não sabemos se estao ou nao 
creadas já estas cadeiras ; se não estão, pertenc~ ao 
poder legislativo crea-las; mas· coii?o se ha de 1s_to 
fazer senão por um .plano geral ? D1sse-se que nao 
ha inconveniente em prove-las já. Ha muitos incon
venientes: é nocessario saber se estão nos lu
gares proprios, se preenchem o · seu fim ; porque 
antigamente o governador, que tinha um ·afilhado, 
pedia uma cadeira para um lugar aonde apenas 
havia dous ou tres fogos, c pelo contrario não se 
provião aquellas, que n~o agra~avãoao governador; 
e isto não se deve eontlmar asSlDl. 

O subsidio litte,rario se chega, é em duas ou tres 
províncias unicamente, isto porque não tem as es
colas necessarias, nas outras províncias não chega, 
disto sei perfeitamente; é portanto necessario au
gmenta-lo, e não se podem prover já essas cadeiras. 
Emfim Sr. presidente, esta discussão é inutil. O que 
é que se quer lembrar ao governo? .. Não percamos 
tempo, volte o parecer á commissão, para o apre
sentar com o plano geral, e diga-se-lhe, que não 
torne a trazer pareceres parciaes, para nos não 
metter em semelhantes discussões, cujo resultado, 
é perdermos o tempo. 

O Sn. ALBUQUERQUE :-0 governo já tem man
dado pedir estas informações a todas as províncias: 
do Ceará, sei eu que vierão emquanto ás escolas de 
primeiras letras, francez, grammatica, etc. : estas 
informações hão de existir na secretaria de estado; 
parece-me pois, que por meio dellas poderiamo:; 
vir no conhecimento das escolas, queha no Imperio, 
e satisfazer assim a ·requisição da com missão, sem 
o inconveniente da demora: assim Yoto, que se 
exijão eslas informações. 

O Sn .. DuARTE SILVA:- Tem-se most~ado; que 
geralmente todas as províncias necessitão çie es
colas, para a instrucção primar1a, de todas, a minha 
talvez seja uma das que mais necessidade tem destes 
estabelecimentos, para os .quaes tanto clamei na 
assembléa cousliluinte; porém parece-me muito 
conveniente f(ue se exijão esclarecimentos do go
verno, não só os que acaba de apontar o illustre 
deputado, que tem vindo de algumas províncias, 
mas tambem respeito a esiatistica de· cada uma, 
para poder saber-se da população dellas ; _ pois, 
deve estabelecer-se que para cada povoacao de 
tantos fogos, haja uma cadeira de gramri1aLica, 
escolas primarias, etc. Portanto estou pelo parecer, 
emquanto quer esclarecimentos do governo;e que 
estas medidas~ sejão geraes, e não particulares. 

O Sn. VERGUEIRo :-Não ha duvida de que a ins
trucção publica, é de ultima necessidade, e que 
muitos lugares se achão della privados inteinmente; 
mas a e:.te respeito nada accrescentarei ao que se 
tem dito. Não concordo porém, em que se recom
mende ao governo, que estabeleça as escolas, isto 
é suppôr no governo uma attribuição, que o governo 
não tem : elle não póde crear empregos : isto é da 
constituição (leu) : ~ ha alguma ·cadeira creada, 
póde o governo prove-la; mas crea-las não. Se vale 
o argumento: que o governo está autõrisado par~ 
criar estas cadeiras pela constituição, porque esta 
o autorisa para promover a educação publica, 
então direi. tambem, que ao governo pertence esta
belecer magistrados ; porque na constituicão se diz 
que haja magistrados para a administração da jus
tica, mas nisto parece que ninguem convirá. 

"Emquanto a proporem-se medidas parciaes, acho 
uma grande injustiça; pois não ha razão para que 
providenciemos a respeito de uns lugares, e não a 
respeito de outros, que estão em iguaes circums
tancias. Portanto não tendo nós os esclarecimentos 
necessarios para assim providenciarmos, o que me 
parece mais razoavel, é conformar-nos com o pa
recer da commissão, ou a querer inteiramente 
tomar-se ,itlguma medida, porque o governo não 
pó de mandar Sf~não tarde os esclarecimentos, então 
proporia, que se estabelecessem escolas em todas as 
villas; nas parochias, como se tem proposto, tambem 
não; ha algumas realmente, que as não merecem, 
farão de Indios que as tem desamparado, e apenas 
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conservarão cem pessoas, que me8mo ainda que ti
vessem muitas escolas, nunca h avião de aprender. 

O Sn. Cosr A AGUUR :-Não posso deixar de apoiar 
o que acé!-ba de pond~rar a illustre ~eputado. Que 
são precisas es_colas,_ e uma \'~rdade tao «:Iara coa!~ o 
a luz do dia: sao mmto,_ e mmto necessanas; porem 
estabelece-las já em todos os lugares; que desgraça
damente prec!são, não é po~sivel. Tomarmos me
didas parciaes seria sem duv1d!ln~ostrar _un .• a pl·efe
rencia odiosa por certas provmc1as, seria como se 
acaba de dizer uma injustiça. -

Na comarca do Rio-Negro não ha uma só escola, 
na de llaraió ha apenas llma, e assim mesmo ás 
vezes está fechada: os outras provjncias achão-se 
em iguaes -circumstancias, logo como havemos de 
tlizer ao governo que se creem já tantas escolas '? 
E' prec_iso haver u~a m~dida geral,_ u_m_a medida 
legislativa: porque tsto e da constltuiçao. (Leu.) 
Em consequencia a minha opinião é que o parcc~r 
volte a commissão para que ella tomando em consi
deração o que · se tem ponderado nes\a discus'S-ào, e 
as reflexões que quizerem fazer os Srs. deputados, 
apresente ·um plano geral para que se estabel~ção 
estas aulas em todas as villas, e lugares onde forem 
mais necessarias1 de outro m~do não podemos tomar 
medidas a semelnante respe1to. 

O Sn. GoNcAr.VEs MARTrr<s :-Oxalá que se pu
desse preenchêr o voto do illustre deputado ; certa
mente não seria preciso fazer indicações, mas, con
vencido que tarde, mal ?U nunca ~ consegu~re~os, 
por isso úpuz a necess\dade da mmha provmcta, e 
apoz de mim o tem feito das suas muitos Srs. depn
tados, porque, com eiTeito, exce~tuando algumas 
províncias felizes que têm acadenuas e outras ca
deiras de sciencias maiores, as outras estão nesta 
\)arle extremamente attaz.allas, e a de Mcuanhão, 
que çontribúe para ~ massa da. nação ~om . UrJ!a 
quanttdade tão grande ile numerano, essa provmc!a 
tão rica, não tem em muitos locaes mestres de pri
meiras letras, e menos ainda de grammatica latil\ll. 
Ora, uma província que de suas rendas reparte com 
. 1s outras, que é ainda de mais a mais sobreéarregaila 
~.:om 60,000 libras esterlinas para pagamento da 
divida publica, nma provincia, emfim, de que se 
tem tiradu O" numeraria que se quer, não estará em 
estado de empregar alguma c_ousa ao menos na ins
truccão primaria de sua mocidade ? 

Deiuais, uma carta régia manda supprir todos os 
annos, com 1:000$000 quatro estudantes que devem 
ir ás academias da Europa estudar sciencias natu
raes, 'para que. esta medida produzisse todo o seu 
effeito,- seria necesario que os alumnos ]e,· assem ao 
menos a instruccão elementar, porém elles sahem 
do Maranhão sabendo apenas lêr,,e só á custa de 
numerosos sacrificios pódem aproveitar alguma 
cousa. Portanto, acho que era de justiça, além de 
mui necessario , ter alguma contemplação com 
aquella provincia, mesmo que se _ não possa ainda 
estabelecer Q plano geral. 

o s~. COSTA ÁGUJA~ :-Tudo quanto acaba de 
dizer o iilustre deputado é· uma verdade, mas na 
maneira de pôr-se em ~ra~i~ o que re«F.~er, é q~e 
não convenho . .A conshtmçao faz effect1v~ ~ attn
buicão das camaras o propôr ou suppnmu em
pregos ; e como é que havemos de dizer ao gover
no: cc Cree estes empregos » ? Isto não tem lugar 
nenhum nem o podemos fazer. E' preciso uma me
dida legislativa que ba de ser ger~l, e isto ni!-o ~e 
p~de fazer senã? voltando o negociO á coromtssao 

89 
para ella o propc:lr em harmonia com o plano geral 
de instrucçi.lo~ de que se acha encarregada. 

0 SR. V ASCOXCELLOS :-Eu torno a repetir que 
esta discussão é inutil, e digo até que .é contra o 
re~imento porque se oppõe ao q11e já se "ence~; 
pms se decidio que a commissão formasse um plano 
geral de instrucção, e não parciaes. Parece que al
guns Srs. deputados têm querido suppôr que se 
duvida da necessidade da instruccão; ningucm o 
duvida: hão de se· estabelecer estas • escolas, mas ba 
de ser em geral, porque não póde ser de outro 
modo. 

Tendo dado a hora, o Sr. presidente suspt>ndeu a 
discussão declarando adiado o parecer : e por reso
lução da camara se lêrão os segintes officios que s~ 
achavão a este tempo sobre a mesa. 

(( OJIFICJOS 

(( Illm. e Exm. Sr.-Sendo present~ a S . . M. \) 
Imperador o officio da data de hontem, no· qual 
V. Ex. participa ter o major Jose Gen·asio de Quei
roz Carreira entrado no exercicio de deputado pela 
província do Ceará, em lugar de Pedro José da Costa 
Barros, por haver este sido nomeado senador pela 
mesma província, cumpre-me responder a V. Ex., 
para o fazer constante na camara dos deputados, 
<{Ue nesta data ficão expedidas as convenientes or
dens para ser pela camara da cidade ·da Fortaleza 
remettido ao mencionado major o seu respectivQ 
diploma. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 9 de Junho 
de 1826- José Feliciano Fer11andes Pi1theil'o.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >> 

cc Illm.:e Exm. Sr.-Foi presente a S. M. o Impe~ 
rador o officio de 7 do corrente, em que se participa 
ter a camara dos deputados procedido á eleição da 
nova mesa, que deve servir o mez que principiou no 
dia de hontem, o que, de ordem do mesmo senhor, 
commurlico a Y. Ex. para o levar ao conhecimento 
da referida camara . 

<< Deus guarde a V. Ex. Paço, em 9 de Junho 
de 1826. -José Feliciano Fernandes PinheiJ·o.
Sr. José Uicardo da Costa ,\guiar de Andrada. '' 

« l\lm. e Exm. Sr.-A camara dos senadores, 
précedendo as discussões prescriptas no seu regi
mento, acaba de appro-var o parecer da commissão 
de legisl':lção sobre o requerimento de João Cardozo 
de Almeida Amado, que devolve a V. Ex. acompa
nhado da cópia do te{etido parecer, afim de subir 
tudo ao conhecimento da camara dos deputados. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, 8 de 
Junho de 1826.-Jiisconde de Barbacena.-Sr. Josó 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. '' 

Emquanto aos dous primeiros ficou a camara in
teirada, e o do senado foi remettido á commissão de 
eonstituiçào com o parecer relativo. 

Designou então o Sr. presid~nte para ordem do 
dia: 1.", a continuação da discussão do parecer 
adiado ; 2. o, primeira · discussão do projecto de lei 
do Sr. Baptista Pereira sobre ·queimadas em terras 
lavradias; 3.0

, leituras de pareceres, e, havendo· 
tempo; segundas leituras ~e projectos e indicações. 

Le\'antou-se a sessão depois das 2 horas da tarde. 
JoséRJcaJ·do da Costa Aguiar de Andrada. 

23 
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RESOLUÇÚES DA CAl\IARA 
lllm. ,. Exw. ~r. Aehacdo-se comprehendidos no 

numero 1los dPputados onlinarios á assembléa Iegis
lati ,·a pela província de 1\linas-Geraes,l\lanoel Igna
eio de J\ll·llo e Souza, l\lanoel Hodrigues da Costa, 
Antonio Paulino Limpo de "\breu, e Placido Mar
tin:< Pereira, os qtl<ws atú ao presente não t•~m com
pan•eido, e o mo dPvião; e eonstando além disto pela 
acta geral da apuraçào tia~ eleiçüe:; da mesma pro
víncia qnr Luiz Augu;:to .May, .losé Bento Leite Fer
reira de :\iello, Custoliio .lo!!é lHas, e João Joaquim 
da Silva Guimarães. obtiverão immediata maioria 
para entrar nos lugares que pela nomeação dos se
nadores licárão vagos, resolveu a camara dos depu
tados, afim dt> se preencher a representação daquella 
provirwia, que se solicitem do governo as precisas 
proYiul'tH'ias, tanto para que (,s primeiros venhão 
quanto antes toma1· assento, como para que a ca
lllara da ei.dadP de Ouro-Preto fa~a expedir os com
petentes d1plomas aos st•gnndos, afim de que possão 
entrar no exercício de seus lugares : o que part.icipo 
a V. Ex. para que seja lcYado ao conhecimento 
de S. jJ. I. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos de
putados, em !l de Junho de 1826.-José Ricardo da 
Co.<la Aguiar de A11drada.-Sr. José Feliciano Fer
nandP~ i>inheiro. 

_ __......._..._,_ 

Ses'õ:ào ean "10 de .Junho de "1828 

I'I\E51DEl'i'CIA 110 SI\. I'EREIIU D.\ :-i'OBI\EGA 

A's 10 horas reunidos os Srs. deputados, proce
ueu-se ;i chamad<l, e acharão-se presentes 62, fal
tando com causa os Sr,. Fcijó, Lobo, Duarte Sih·a 
e Herrera. 

O SR. PRESIOE~TE declarou aberta a sessão; e foi 
lida, c approYada a acta da antecedente. 

Não havendo expetlieute, leu o Sr. secretario 
Costa Aguiar a seguinte indicacão do Sr. Xavier 
Ferreira, que a tinha mandado ti mesa. 

<I IXDIC.-\ÇÃO 

·~ Proponho, que se peça ao ministro e sec.,
tano d'estado dos negocias do impel'io, todas as 
represent~ções da província do Rio-Grande do Súl, 
tanto parhculares, romo as que tem enviado o con
selho do governo da mesma provinda. '' -Ficou 
para a segunda leitura. 

Leu mais o ~eguinte projecto de lei, que se 
achava na mesa : 

« PROJECTO DE J,EI 

cidade, e a prosperidade das nações ; porque mar
chando a l3onra ~om a civilisação, e com as luzes 
do seculo, e o umco que offe1:ece a triplice allianca 
da força, da sabedoria e da liberdade; conserva uin 
9ra~de ca~acter de igualdade, condição necessari;t 
a exi~tcncia de todo o povo livre, e encerra os ver
dacleiros elementos da estabilidade. 

Convencido destes princípios, é que o Brazil 
ap!>nas desaferrara das prizões de Portugal, sus
p1~·ou por este g~verno, pediu, instou por elle; e 
foi tambem por Isso, que o chefe por elle escolhido 
nem um momento vacillou em annuir aos seus dese~ 
jos. _Possa, Sr. presidente, possa este governo durar 
arrmgado na nossa patria tantos seculos quanto~ 
durar o Brazil. ' -

l\las para qu~ cl_le dure, se !orlifiqu(', e cresça, 
cump_re que _haJa liberdade de Imprensa, e jurados 
no cn~e; sao estes os grandes pilares, sobre que 
se estnba todo o systema, e um tirado baqueia 
f?rçosamente o edi!ic_~o inteir?; porque,' Sr. pre
s!dente, .onde a opm1ao pubhca não póde enun
ciar-se ltvreme~te, . onde a segurança individual 
tei~Ie ferros arbJtraric.s, masmorras incommunica
veis, processos secretos, não póde haver systema 
representat~vo. D~i~ando para depois a tarefa de 
cxpôr as mmhas 1deas :-:.,J,re a oraanisacão dos ju
rados, off:reço a esta cantara u~ projecto de lei 
sobre a liberdade de imprensá, leí indispensavel 
c~m~o acabei. de most~ar, e ~uj~ sancção é urgen2 
t1~suna, por Isso que e provisona, além de imper
fCJI~, a que temos a este respeito. 

l'\ão ~'l ~ançarei agora, Sr. presidente, em provar 
que o direito de communicat· os pensamentos é in
nato com o homem : a nossa constituicão o reco
nhece e é quanto basta: tão pouco mê demorarei 
em ~ostrar a utilidade da liberdade de imprénsa, 
qu~ e como uma nova faculdade, que se aggrega ás 
mais bellas, que possue o homem, e que de certo 
mudará a sorte do mundo como já tem mudado a 
de u!l1a gran~e parte : fallem por mim as terras 
cl~ss1cas .d~ liberdade na J~uropa e na America, e 
seJa_ a felicidade e prosl?eridade, de qu~ gozão essas 
naçoes, a resposta ma1s formal ao discolo servil 
que attac~ndo. a liberdade da imprensa ou mente â 
~ua C<?nsctencia, ou teme qne este archote da razão 
Illun~me o horror de sua conducta politica. Mos
trar~l sómente, ~r. p~E>sidente, a urgencia e nes
c.essidade des~a lei. Nos não temo~ tido, nem temos 
liberdade de Imprensa: o que tivemos e temos é 
um vehiculo das calumnias mais atrozes. ' 

.A imprensa «_mire nós deixa dormir tranquillo o 
cnme: o ~epotlsmo repartir os empregos da nação, 
com detrimento. da ~esma I_Iação; a de·lapidação 
absorver e patnmomo publico ; a vingança ·dos 
gr_andes atropelar as garantias dos cidadãos ; os ge
midos do d_esgraçad~ ficarem abafados nas mas-

" A assembléa geral legislativa, decreta: ~orras: !i m~ocen~1a ~emer nas garras da calum-
cc I. o Ninguem poderá estabelecer morgados, ca- ma e da mveJa; a JUstiça postergar a razão e a lei 

pella!! e em geral, vínculos nenhuns debaixo de e occu~ar-se _com sarcast~cas invectivas, com de~ 
qualquer fórma ou denominação que seja. clamaçoe~ oc~osas, com dtatribes contra a vida pri

ic 2.0 Os vínculos, que existem, acabarãõ com vada !lo ctdad!lo, e com sonhados terrores, dirigidos 
os actuaes possuidores. • a satisfazer vmganças particulares. 

cc 3.° Ficão r.evogadas todas as leis e determina- Em v~z de occupar-se pelo lado das suas relações 
ções em contrario. Paço da camara dos deputados, com o SI!Dples cidadão, em fertilizar o seu trabalho 
9 de Junho de 1826.-lllanoel Ot/.orico JJlendes. » e a sua mdustria, .em multiplicar a sua riqueza e 
-Ficou tambem para segunda leitura. as suas rel~ções de sociedade, de melhorar as s.Ias 

Em seguida obtl'ndo a palana, disse · faculdad~s mtellectu~es e physicas, de ajuda-lo em 
0 S L 0 . seus proJectos, de alhar-se em todas as suas accões 

. _ n .. Eno:-:- g<:~Yerno representativo. Sr. pre- em todos os seus pensamentos e d · ·fi ' 
stden!P, e o umeo gnn:rno cnpaz de fazer a feli-, até ao cidadão mais isolado, revela~d~~b~ ~r: s~ 
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lidão meios de gozo e de felicidade, -faz-se ao con
trario o inst.mmento da ociosidade, e da deprava
cão, prestando-se á calumnía, á ignorancia, ao 
servilismo, e á venalidade. 

Em vez de manter-se pelo lado das suas rela
'·ões políticas, fecunda fonte de prosperidade na
êional, tornando-se a sentinella da liberdade publica 
preparando a estrada para a reforma dos abusos, 
e removendo os obstaculos, que o interesse pessoal 
c a má fé procurào sempre elevar, servindo de pre
cursora da opinião na formação das leis, ou dis
pondo os espíritos para abraçar sem resistencía o 
bem, que se lhes pretende fazer, e poupando aos 
homens o custoso tirocinio dos seculos, tor{lou-se o 
ilagello dos povos, c o pomo da discordia, que tem 
macerado o llt·azil. E deve por mais tempo, Sr. pt·e
sidente, cont;nuar tão ,·ergonhoso cscandalo? 

Devemos por mais tempo dar á Europa, e ao 
Jllundo, erradas idéas da nossa civilisacão ? 

Não, Sr. presidente, correndo a espônja do es
quecimento sobre o passado, devemos marcar já as 
vet·dadciras raias da liberdade da imprensa, for
mando uma lei, que feche todos os antros da ca
lurnnia, da intriga, da vingança e da immoralidade, 
c de ·par em par ft·anquêe as portas da verdade, 
da justica, da razão, da sciencia, do interesse e 
amor nacional. Eis-aqui, Sr. presidente, o que pro
eurei nesta lei; que submetto ás emendas da eru
dita eommissão de leis regulamentares, cujas luzes 
admiro, e cujo patriotismo venet·o. 

Puz o mais longe que é possível as balisas desta 
liberdade: o escriptor instruido, o patriota liberal, 
o publicista corajoso, o censor ju&to nenhuma pêa 
0ncontrarão; mat~o o sedicioso, o malevolo, o impio 
e o calmnnioso são punidos com todo o rigo,J", e 
como merecem. Não me glorio de ter feito uma boa 
lei, porque sempre 1·econheci mui escassas as mi
nhas lu:r:es, e mais escassas são ainda hoje, que vivo 
longe do trato urbano das pessoas instruídas. 

Concluindo o illustre orador, mandou á mesa o 
projceto, que foi lido nos termos seguintes: 

cc Pll.01ECTO DE LEI 

" 2." Injurias contra a pessoa do imperante, sa
grada e inviolavel pela lei: contra a de sua augusta 
esposa c a do herdeiro presumptivo do imp~rio. 

" Os responsaveís incorrem na pena de perdi
mento perpetuo de todas as honras, e empregos 
c~vis ou militares, e no de todos os direitos poli
tiCos. Na reincidencia, incorrem no extermínio per-
petuo para fúra do imperio. · 

" 3.• Concitações directas do 11ovo, ou sejão para 
rebellar-se contra as leis e contra as autoridades 
constituídas, ou sejão para punir com a forca, e a 
violencia injusticas verdadeiras, ou fictícias, ·abusos 
verdadeiros ou ·suppostos da administração e das 
autoridades; ou sejão para qualquer outra acção 
designada crime pela lei. 

cc Os responsaveis incorrem na pena de privação 
dos direitos políticos, e suspensão de todos os em
pregos e honras (sé os tiverem) pelo tempo de tres 
annos, com um anno de prisão : e não os tendo, 
incorrem na pena de suspensão dos direitos po
liticos, e prisão por tres annos. Nas reincidencias 
incoiTcm no dobro. :\"o caso de apparecer sedicão 
do povo, indígitada a a\gnm dos fins apontados, e 
isto dentro dos oito dias depois da publicação do 
escripto, e este fôr julgado a causal _della, os Ires 
annos de priiio serão consignados a servicos pu-
blicos. • 

cc 4.• Attaques direc\os da religião do estado, e 
seus dogmas, e evidP.nte otrensa da· moral publica. 

c< Os respons:n-eis incorrem na pena de reclusão 
em urna casa religiosa com a suspensão por dou~ 
annos dos direitos políticos, e das honras e em
pregos que tiverem, e não os tendo com u multa 
de 400$, a beneficio dos expostos da província; e 
não o podendo pagar, com outros tantos dias de 
reclusão, quantas vezes míl se encerrarem na quan
tia da pena pecuniaria. 

'' 5.0 Insultos, e injurias aos differentes cultos 
estrangeiros admittidos, e garantidos pela consti
tuição, e em virtude ddla estabelecidos no paiz : 
não se entende comprehendida a analyse razoavcl 
de seus principios, ou de seus usos. 

cc Os responsaveis incorrem na pena de prisão por 
seis mezes. 

cc 6. o Imputações de acção, ou acções, que a lei 
classifica crimes, e lhes designa . pena, sendo da 

Imperio do 'natureza daqúellas, sobre as quaes é em juizo admit
I ida a denuncia, ou a pessoa affrontada seja nomi
nalmente expressa, ou de qualquer modo indicada. 

cc Taes imputações serão logo consideradas
« Da libcrtlade de P.ensar • se·us abusos e penas. effectiva denuncia juridica- e os responsa\·eis obri-
<< Art. L o Todo o cidadão tem direito de pensar gados a proval-a p!enamente : na ~alta desta pro':a, 

e communicar por palavra ou por escripto os seus são réos de denuncm falsa, calumnwsa, e temeraria, 

« TITULO I 

u Contra os crimes por abuso da liberdade 
da i1nprensa. 

cc A assembléa geral legislativa do 
Brazil decreta : 

pensamentos, faze-los imprimir, e circular á von- e incorrem na pena, que a lei impõe a taes réos. 
tade, comtanto que responda pelos abusos, que « 7.0 lmputacões de accão,. ou accões, que sup-
t:ommetter no livre exe1·cicio deste direito. posto sejão das· que a le1 classificâ, e commina . 

« Art. 2.o Abusa deste direito, quando o seu es- pena, não são todavia daquellas, em que é aceita a 
cripto, de qualquer natureza que fôr, · corit.iver denuncia jurídica, e finalmente as de toda e qual-

« 1.o Attaques directos, contra o systema monar- quer acçào, ou facto da ''ida privada, ou domestica 
chico representativo, abraçado. e jurado pela nação, do cidadão, 
ll seu chefe. « Taes imputações são- ataques â segurança 

cc Os responsaveis incorrem na pena de extermi- individual- e os responsaveis nem serão admittidos 
nio para fóra do imperio e para sempre, com o a provar a imputaç~o, _!lelll a jus.tificação _dos mo
perdimento de todas as ho_nras,. e empregos civis,. ti vos~ ou factos, que. d~rao _causa a ella ; e mcorre!Jl 
ou militares. Sendo o escriptor Julgado causal den- na pena, que a lei 1mpoe aos réos dP denuncia 
tro de oito· dias depois da publicacão, com o tlm de falsa, calumniosa, e temeraria ; fic..:ndo aos inju
derribar o systema, o.s responsaveis incorrerão na riados o dir~i!o . salvo ~e reclamarem perdas e 
pena de ser>icos pnbl1cos por tres ano os, e exter- damnos pela lDJilriil recebida;· · 
minio para fóra do imperio conr o perdimento das « 8.0 Esta mesma disposição se observará á res-
honras e empregos. peito das imputações contra pessoas encaiTegadas 
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92 
das funccões puolicas, quando forem enderessauas 
ás sua·s pessoas, vida privada, e domestica, e pri
vacões pessoaes. 

;< Art. 3. o Excep~uão-se porém as accusações, ou 
imputacões itn{lressas contra pessoas encarregadas 
das funccões pub1icas, as quacs lenbão por objecto 
os princi"pio!!' políticos, e operações publicas dessas 
pessoas, usurpacões de poder, ataques <i liberdade 
politica, e ás gárantias do cidadão, infracções das 
leis, violações, e quebras da constituit;ão, machi
nações contra o estado, ou contra o systema monar
chico representativo , delictos quaesquer , e de 
qualquer natureza, contra a nação, ou parte della, 
sua segurança, c sua honra, c sua felicidade . . 

<< TJes accnsacõcs não são criminosas, e por isso 
não dão lugar á formação de processo, e imposição 
da p.::na. · 

cc Art. 4. 0 Todas estasdisposicües são applicaYeis 
á publicação de gravuras diffamãtorias, sediciosas, 
e antimoraes. 

cc Art. 5. 0 Igualmente se abusa da liberdadl~ de 
pensar atacando com palavras dírectamentc em 
publico e diante de mais de trrs pessoas. 

« 1.0 O syslema monarchico representativo, a 
pessoa do Imperante, sua augusta esposa, e herdeiro 
presumptivo. 
. « Os culpados incorrem na pena de um anuo de 
prisão, e nell~ o perdimento de seus vencimentos, 
se os tiverem, ou sejão soldos, ou ordenados, ou 
pensões, c 11ào os tendo, a multa de tresentos mil 
réis a beneficio dos expostos da capital da província, 
e não os podendo pagar, l 'lll mais tantos dias de 
prisão, quantas vezes mil contiver a quantia da 
multa. 

<< 2.° Concitando o povo para qualquPr dos fins 
designados no§ 3° do art. 2° desta lei. 

« Os culpados incorrmu na pena de um anno de 
prisão, e nelle os vencimentos, que· tiverem, ou 
sejão soldos, ordenados, ou pensões : nfto os tendo, 
na muHa de duzentos mil réis na fúrma e com 
~pplicação dita, ou na prisão regulada da maneira 
Ja expressada. 

cc 3.0 Aturando directamentea religião do estado, 
e seus dogn1as, c offendendo evidentemente a moral 
publica. 

1c Os culpados soffrerào a pena de reclusão por 
seis mezes em uma casa religiosa, e a multa de 
cincoenta milt•éis na fórma, e com applicaçào já 
dita. 

« 4.0 Insultando os cultos estrangeiros estabele
cidos em virtude da constituicão. 

« Os culpados soffrerão a peita de dous mezes de 
- prisão. . 

,, 5.° Fazendo as imputacões do § 6° 7" e 8o do 
a1·t. 2° desta lei. • 

« Os culpados incorrem na pena de quatrocentos 
mil réis na fórma, e com applicacão já dita, ol)'sC'r
vando-se ( a excepção da qualidacie da pena ) o que 
vai nesses mesmos paragraphos determinado. 

« 6.0 Nenhum escripto será meramente julgado 
por phrases isoladas, ou deslocadas : mãs sempre 
confórme as leis da boa hermeneutica. 

« TITULO li 

u Dos responsaveis 

11 Art. 1. ~ E' responsavel por qualquer P-scripto, 
e de qualquer natureza que seja: 1° o autor does
cripto: 2° o apresentante delle. 

oc Art. 2.° Cessa a responsabilidade do autor, 

provando satisfactoriamente, que nem . consentiu 
nem cooperou de nenhuma maneira para a impressão' 
e publicação do escripto, e nem soube se lhe prepa~ 
rava a edição, e impressão para competentemente 
protestar. 

" Art. 3.0 Na falta do autor, e do apresentante 
são responsaveis : 1° o impressor; 2'> o editor; 3° o 
vendedor, ou dcstribuidor, não pro.nndo de quem 
recebera o impresso para ser vendido, ou distribuido. 

11 Art. 4. o Para esta prova é mister apresentar 
uma obrigação de responsabilidade assignada por 
aquelle, de quem recebeu a ol>ra para ser vendida, 
ou distribuída. Sendo pessoa domiciliada no paiz, 
bastará que a assignalura seja reconhecida J>or um 
tabellião : e não sendo, deverá ser garantisada com 
assignatura reconhecida de dous cidadãos domici
liados no paiz. Esta mesma obrigação deYe dar o 
autor, ou npresentante do escriptoao impressor, ou 
editor, para verificar a sua responsabilidade, e cessar 
a que a estes compete na falta de tal documento. 

1c Art. 5.0 No caso porém de julgar-se que houve 
connivencia, ou que a obrigação de responsabilidade 
é illusoriaou illusoria deveria parecerá aquelle, que 
a aceitou, ficaráe:;te solidariamenteresponsavel com 
a pessoa de quem recebeu o escripto, ou impresso. 

cc Art. 6.0 ~enhum impressor, ou editor, poderá 
imprimir, ou publicar qualquer escripto, sem que 
nelle designe, e em dous diírerentes lflgmes. e de 
maneira que não possa ser cortado, o nome da ty
pographia, lugar, e anno em que é impresso. 

c1 Art. 7. 0 Todo aquelle impressor, ou editor, que 
imprimir ou publicar debaixo de nome supposto, ou 
allegorico um escrípto qualquer, incurso em algum 
dos artigos desta lei, ainda que depois possa mostrar 
quem seja o seu"erdadeiro autor, além das penas, 
em que incGrrer, se fôn·esponsa,·el do éscripto; pa
gará a multa de um conto de réis e a dobrar nas 
reíncidencias. metade a beneficio do denunciante, 
e metade a beneficio dos expostos da capital da 
província. 

" Art. 8.0 Na mesma pena incorrem os redactores 
de folhas publicas, quando nellas inserirem corres
pondencias, ou artigos debaixo de taes nomes, e 
por tal maneira. 

a Art. 9.0 Na mesma pena i.ncorrem o editor, ou 
impressor convencido de haver posto em qualquer 
dos artigos da presente lei, nome apocripho da ty
PObrraphia, e domicilio. 

cc Art. iO. Todos aquelles que imprimirem, ou 
publicarem , ou venderem , ou possuírem para 
vender quaesquer escriptos, ou gravuras já condem
nadas, em virtude de algum dos artigos da presente 
lei inconem nas penas impostas aos primeiros 
réos. 

c< Art. 11. Nenhum cidadão poder<i ser perse
guido, processado; e punido por possuir, ou haver 
composto, e imprimido, publicado, e vendido es
crip\o, ou gravura; que não esteja comprehendido 
nos artigos desta lei : assim como péla declara~o 
energica de sua opinião sobre qualquer objecto da 
publica administração, analyse razoavel das leis, 
reclamação . de providencias, censura de abusos, que 
tlagellão o povo, representação dos erros na admi
nistração da justiça. e finanças, e finalmente a de
claração de seus pensa_mentos sobre quaesquer 
objectos de gera!, e publico interesse, e felicidade, 
comtanto que nã.o caia nos abusos, que ficão in- ~ 
cluidos nos artigos desta lei. 
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SESSÃO EJi· -fO DE JUNHO DE 1826 9:3 
" nTULO IJJ . o sá. UNO COUTINHO:- Sr .. presidente. não 

vamos bem, se vamos-assim : tem-se passado a me.,. 
ri Do modo de julgar .os tklicws tade do tempo, e não fizemos ainda co usa nenhuma: 

" Art. I. o Todos os crimes, e delictos de abuso isto não fica bem á carnara; nós viemos aq_ui -para 
da liberdade de nensar serão julgados pelo tribttnal \nballiar: portanto peço urgencia desta indicação 

r que apresento. dos jurados. • 
« Art. 2.o Uma lei especial designará o modo do Foi lida pelo Sr. secretario no theor seg~i~te: 

processo, eleição, e formação do Jury. Entretanto << INDICAÇÃo 
seguirá em vigo't o methodo actuabpente observado. 

-'' Art. 3.o As decisões do jury não tem recurso, '' 1odico que logo que entrar em discussão qual-
salvo nos casos·de excepção, falta de legalída!le no quer lei regulamentar, se gastem tres horas no. seu 
processo, ou de imposição de pena maior do que a debate, o qual não poderá ser interrompido, e que 
apontada na lei. se facão duas sessões extraordinarias em cada se-

« Art. 4.o Este recurso será na côrte para o su- mana· de duas horas cada uma, para nellas se tratar 
premo tribunal de justiça ; e nas provincias, para de qualquer outra lei, ou objecto, cuja urgencia se 
as suas relacões. tenha vencido. '' 

<< Art. 5.ó Admittido, e julgado o recurso pela Apitrovada a u~gencía,_ teve segunda leitura e 
existencia da materia, por que elle foi interposto ; julgando-se mater1a de deliberação, posta em dis
Toltarã o processo ao jury, afim de recome~ !e- cussão, .por se haver tambem isto vencido, disse 
galmente, ou re{ormar-se na par\e da app\1caçao, O SI\. SoLEDÃDE :-Como eu entendo que as leis 
ou iJJJposição da pena. regulamentares são as molas reaes que fazem move1· 

" Art. 6,0 Nenhum privilegio isenta o cidadão, a macbina da constituição: e que apezar de nos 
de qualquer jt!rarchia qne seja, d~ comparecer ante intitularmos constitucionaes, nunca o seremos, se 
o jury, s~ndo 'demandado por crimes de abuso de não tivermos estas leis, não \)Osso deixar de votar 
liberdade de pensar. · por uma ~ndicação tão digna, que não te~ por fim 

« Art. 7.0 Nenhuma sentença será valida, quando senão adtantar a marcha destas mesmas le1s, que se 
dada por qual<!Uer tribunal, por mais grad~ado que vai tornando tão vagarosa. 
seja sobre cn01es nascidos de abuso!~ de liberdade O Sfl. PAULA. E SouzA:- Eu quizera addicionar 
de pensar. Os juizes, que tt derem, serão réos- de ainda mais ttue todas as leis regulamentares sejão 
lei"não guardada- e responsaveis \\elos mates, e dispensadas da primeira discussão; porque ella só 
d amnos soffridos em virtude de sentença. . yersa sobre a vantagem, ou necessidade da lei, que 

« Art.· S. o 05 impressores, e editl>res são obn- é cousa que está reconhecida; e tambem que E:m 
gados a mandar ao promotor ~sc~l do jug 1.1~ vez das duas sessões extraordinarias fossem trez; 
exemplar de todo, e IJ}l_alqu~r escr1pto, que Imprl- já estalllOS no segtlDdo mez e não temos ainda nada 
mirelD, ou publicarem. • feito. 

« Art. 9. o O promotor fiscal do jury na falta de o. nosso regimento é muito moroso nag discussões 
parte é o accusador publico nos casos dos crimes e agora o não podemos emendar, porque isso ab
de abuso da liber.dade de imprensa. A sua relaxação sorver-Jlos-hia muito tempo : assim é necessario 
neste objecto serã considerada connivencia com os que a camara tome quaesquet medidas que baião 
responsaveis do escripto, ou palavra. àe cooperar para o adiantamento dos trabalhos; e as 

« .Art. 10. Todo o cidadão pôde livremente re- que parecem estar ao nosso alcance são estas; por
presentar ao promotor fiscal • 1{1!-alquer escriptó tanto éu mando á lllesa um aditamento á indicação 
comnrehen_d~do em algum dos ar~1gos da pre~e~te do Sr. Lino. 
lei, e solhcttar a sua observancta, salvo o d1re1to 
de assignar-se ou não assignar-se parte. Achando Vindo á mesa, foi lido na · fótma seguinte : . 
repugnancia no promotor, tem recurso franco 1!0 « ADITAMENTO 
juiz de direito, que em tal ca~o fará, ()que cumpr~a 
ao fisçal, participando-lhe assim para elle proseg11;1r cc I. o Que se. dis.pense a primeira discussão das 
no que mais lhe compete. Nos casos de abuso por leis regulamentares ; 
palavra, o promotor fisc~ só procederá havendo " 'l." ~"~ na.)ã~:~ \"fez sessões ex'tl·aordinarias por 
parte, que · denuncie o delicto, e exhiba as · teste- semana. » 
munhas. . . d" 

<< Art. 11. Ficão abrog~das todas as l~is, alvará~, Sendo apoiado, tsse 
regimentos, us<ls e costumes em contrano. À adm1- O Sa. VAsCoNCELLos : - A proposta do illustre 
nistracão da justiça por jurados é gratuita.-:- Paco deputado comp?e-se _de du!ls par~es: quanto ~. {lr~
da caniara dos deputados, em 8 de .lunho de 182Í>. melra não adm1tte d1scussao; p01s se a conshtw~ao 
-Joaquim Gonçalves Ledo. >> manda fazer as leis regulamenLares, como é que se 

Terminada a leitura, disse ha de pôr em duvida se são, ou não con-venientes : 
portanto é clarq que todas essas leis, não devem ter 

O SR .. COSTA AGUIAR: :~ · H.equeiro a urgencia , se não duas discussões ; a respeito da segunda 
porque a ma_t~ria· é de toda a transcendeiicia. par'te 'tar.óbern voto por e11a,. pOis é muito neces-
·o sa: VASCONCELLOS;~ .Eu requeir~ que se dis- sacio que adiantemos os trabalhos o quanto po-

pense da segunda leitura, e que vá á commissão~ dermos. . .. . . 
Consultando o Sr. presidente a camara sobre O Sa. MAacos ~TOXIO: -:-E:u, Sr~ pr~sident~~ 

uma, e· outra proposta, p~r _não. haver mais ~em levanto-me ,parit djz~r. que não de.ve haver, ne~n 
ã.cerea deltas faltasse~· dec1diu-se -pe\a m,gel\~la, e urna sesSão ex~raor(hnllfl.~· com~ ~ tE!m propostq ; 
igualmente se~ dispensou a segunda leitura, remet- . porque não V~Jo que ~3.Ja .1\~gQcto ~e. 'Vgencta. para 
tendo-se o projecto á commissão referida. i isso. , . . . .: ., . .. . , .. 

Levantándo-se então, disse Quando se installou a assim}bléa constituinte, as-
21 
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9! SESSÃO EM ·10. DE IUNHO DE 18!6 

sentou-se que os homens no Brazil não crão para 
uma applicação continuada de 5 a 6 horas; por isso 
marcou-se o espaco de 4 horas para cada uma 
sessão. Corno estaremos nós aqui desde as 10 horas 
da manhã até as 2 da tarde, para tornar a haver 
sessão de tarde? E' o que pretendeu o illustre indi
cante das duas sessões e o J)utro honrado membro 
das trez: isto Sr. presidente é um incommodo in
suporta.vel n'um paiz calido: só quando a necessi
dade urgisse seria então de vo-to que em lugar de 
sessão extraordinaria, se começasse ás 9 horas e de
morassem os até as 3, ou4 a discussão das leis regu
lamentares : embora viessemos a esto recinto ás 9 
horas e sahissemos ás 5, nunca seria tão grande in
c.ornmodo como duas sessões. 

Portanto de nenhum niodo approvo nem as duas 
.sessões extraordinarias, nem muito menos as tres. 

Quanto porém a pt·eferir-se a discussão das leis 
reguiamentares e que se empregue com ella trez 
horas, deixando umá para indicações, acho muito 
iuslo c muito bem fundado; assim se pratica,·a em 
Portugal, e p;)is não é de· razão que gastemos todo 
o tempo com in~icações, ficando demoradas as leis 
regulamentares. · . 

Approvo portnnto a indicação emquanto á pri
me;ra parte,_ mas nunca appronrei que tenhamos 
sessões extraordinarias sem maior urgencia. 

O Sn. TEIXEII\A. DE Gouvh :-Sr. presidente , ou 
apoiare-i tanto uma como outra indicação. Nós não 
Yicmo;; a']ui senão para trabalhar. (Apoiado.) · 

A nação paga-nos com generosidade; tem ne
ce~sidade de leis regulamentares; não deve haver 
considcracão de sacrificios. 

O tempÕ, qu e tomos para a sessão. é sem duvida 
maito limilado: s ~ a nação não nl'cessitasse, então 
não d•!via ·nos aJt.erar a ordem dos nossos trabalhos, 
mas quando se demonstra as suas verdadeiras ne
ce:>sidades, de,·emos soffrer todos os incommodos e 
cmprf>gar todas as nossas forças a bem da nação. 
(Apoiado,) . 

O honrado membro diz que não vê urgeilr.ia ; pa
l'ece que a isto não será necessar·io responder, só se 
nfl.o siw precisas as leis regulamentar~s . Emquanto 
ao incommodo qu~ causa aos Srs. deputados, eu 
tambem o hei de ter; mas Jeve isto contrabalançar 
a utilidade publica! ! .... Portanto voto pelo adita
mento do ::ir. Paula e Souza, que não só hajão duas 
sessões extraordinarias cada semana, mas que 
hajão tri!z. 

O Sn. Lt:-;o CouTINHO :-C1·eio que está provada 
a neccssidnde que temos de haver sessões extraor
dinarias: se estivesse em nossa mão o prorogar o 
tempo das sessões, se esta camara podesse decretar 
que fossem 6, ou 8 mezes, sem duvida; que era 

· escusado mortificar-nos com esta medida ; mas a 
constituicão determina 4 mezes, e pertence á auto
ridâde miigestatica; prorogar o _resto, se o quizer : 
assim facamos o que está da nossa parte. 

Os Sr·s·. depÚtados querendo fazer este serviÇo á 
nação, pri,·em-si de tarde de um peq'~eno ~epouso, 
e dispensem-se por emquanto de d1vert1mentos. 
Vemos outros muitos empregados publicos com pe
quenos orden_ados, _gastarem dias inteirQs em · offi-

. cios muito mais pezados; e nós a ~uem a nação tem 
dado a sua ~onfianca, que temos 61J400 por dia, não 
poderemos aquilo'vi.i de ~de . · para tràbalharmos no 
seriico da nacão I Longe de nós idéas de incom:.. 
modo"s: quando se trata do bem publico, tudo o 

· mais se dev:e dcspre§ar. (Apoiado.) · · 

O meu phisico não é tãó vigoroso, como se póde 
pensar, mas· assim mesmo estou pronipto, e creio 
que _nã? excederá as minhas forças este pequeno 
sacnficLO. 

Qual será-o nosso descredito, se sahirmos desta 
casa sem havermos (eito nada, desprcsando os 
meios, que ainda nos restão 1 Trabalhemos, se assim 
mesmo não pudennos .concluir nada no curto es
-paço que temos, a nação nos descqlpatá. Portanto 
é o meu voto, não só tres sessões, mas 4 e 5, se se 
julgar preciso. 
. O ·Sa. CosTA AGUIAR:-Tudo quanto tem dito os 
illustres deputados, não se póde pôr em duvida : 
está passado um mez c nada temos (eito: se conti
nuamos desta fórma. de certo não approvcitaremos 
o tempo . 

O Sr. Lino propõe que as sessões extraordina
rias sejão de duas horas ; eu quero ac~rescentar 
que devem ser de quatro, ou cinco, confórme se 
precisar. Podemos ,·ir para a!JUÍ de tarde; :().êm-se 
as pro,·idencias para que hajão luzes, c quando 
mesmo entrarem muito -pela noito os nossos tra
balhos,. e possão le,·ar quatro, ou cinco horas, pa
ciencia, é necessario que. o interesse a e cada um se 
não prefira ao sen·iço publico: a nação exige, tra
balhemos. 

Porlanto eu voto que as sessões extraordinarias 
sejão trez, como· prop{\z o Sr. Paulá c Souza, .e 
que durem as horas que se julgar neccssario. 

O Sn. Ar.ltF.ID .\ E ALUUQUtmQIJE: ....:... Não me le
vanto para act·csccntnr cousa Alguma ao que se tem 
dito, senão que o deputado não tem outro ne
gocio (apoiado) : o. seu negocio é este. Demais 
as noites !'itO tão r.ompridas, q'Ue ficará muito 
tempo para se descançar. 

Se algum Sr. deputado, por suns enfermidades 
não puder comparecer, não venha; mas não se 
privem os outros de aproveitar o tempo: do con
trario nada faremos, e a constituicão fica demorada 
para longos annos. · 

O ·sn. Ct;xHA M .\TTOS :~Eu. sou · talvez um dos 
deputados, que inoro a maior distancia desta casa ; 
e e çerto -que estou . persuadido, que alguns Srs. 
deputados não terão uma c;:onstituição tão forte, que 
possão trabalhar assim muitos dias. succ.essivos; 
porém se a necessidade insta, e se nós não temos 
outros rpeios de ~diàntarmos os nossos trabalhos, 
yoto que hajão · lres sessões extraordimiri"as, ou 
qt,ando não bastem que se atigmcntem; além de que 
p.odemos entrar as 9 h'>fas da marihã. e sahir ás 2, 
ou quando fl\r necessario. (Apoiado.)' . ·.·• 

o· Sn. SouzA FiiANÇ.\:-Tem-se feito tantos dis
cursos, e dado tantos apoiados, que seguramente se 
fo sse coharde, temeria annunciat· o,meu juizo; mas 
fui sempre mui franco em dizer as· minhas opiniões, 
e cortar por entre apoiados. '· 

Servi na asseml>léa constituinte, esto.u nesta, e 
ainda não faltei uma só. vez; sou da secretaria da 
junta da fazenda, despedi:-nie com sacrificio, e estou 
depatado ao serviço da nacão ; mas nuiiça' quer~ei 
que os nossos trabalhos sejão tão incoõimodos, afém 
de precipitados. · · · · · · · - - · · · 
· Os Srs;"deputados t'cJI!. tratado dos negocios, que 

se_ t~l_!l apr~sentado : tem feito a sua obrigação: as 
leis sao ·muitas. , - · · 

O executivo; que tem odireitodeprorogarasessão 
2. 3 e 4 mezes, etc·. o póde fazer. se quizer;-·se não 
p·rorogar, vamos para as nossas casas. ·Isto não é um 
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trabalho de jornaleiro,. para sahirmos daqui ás 2 'I que aprecio em mais; porém creio, que sujeitarmo
horas jantarmos á pressa, e tornar para as liesSÕes . nos a um semelhante trabalho, seria inconsídenp.do. 
extra~rdinarias; é preciso meditar, combinar, . e 1· pela sua niesma actividade: eu virei, se assim se de
estar por algum tempo retirado da família, no seio! terminar, mas de certas hor~s por diante s~reí .um 
de um gabinete, s~ se. qu~r fazer al_guma .cous~.( authomato. U~a horadema\S em cada sessao, 1sso 
t>ottanto de tarde d1go Já nao posso nr, e que_ nao 'me parece ma1s acertado. 
voeonho : se ju~gasse a bem ~a ·nação, seria antes de l . O Sa. VAscoNCELLOS:-Devo explicar, o que ha 
voto,. q~e esh vesse.mos até. as 5 ·horas. . l a respeito das. leis regulamentares, já que o illustre 
Demai~, s~. pr_csJdente, ISto é alterar o r~gimento! deputado o Sr. Miranda Uibeiro, julga a commissão 

por ~ma mdiCaçao: quando occor~e negocto de n~- I inhabil para trabalhar nestas leis . ./'.. commissão foi 
cess1:_dade_, póde pro~og~~:_r~se a sessao, sem que SeJ.a I primeiro encarregada da lei de responsabilidade, 
pre~Iso VIr uma mdwaçao, tornando 0 Iuga~ de lei, i esta lei é muito extensa, e devia occupar muito 
obngar o~ S~s. d_eputados. Em consequencta voto 1 tempo; ella foi já appresentada, e nii.o sei porque 
contra a mdtcaçao. 1 ainda não v~io da imprensa. 

O Sn. BAPTISTA PEREII\A: -. Conve~ho et?. que \ A. commissà<} tem quasi promptas outras, e mui
se trabalhe o mais que fôr pos~tvel; pots a utilidade , tas de importancia como a do conselho supremo do 
publica deve s~mpre, prefenr-so. ~o~ commodos! tribunal de justiça, e agora apresentou um. nobre 
particulares, e e debatxo deste prmc1p1o, <JUC nós l deputado a da liberdade de imprensa; po~;tanto, ha 
devemos dirigir os nossos trabalhos ; m~s e neces- Í muito em que trabalharmos . sem ser necessario que 
sarío uma fórma de trabalho compallvel_com . a · se divida toda a camara. em eommissües, que é o 

· nossa existencia phisica, e que o homem nao seJa mesmo que não querer que haja commissão de leis 
violentado a fazer mais, do que está ao seu alcance. regulamentares, o que está decidido. Tambem que-

Convenho, que. se trabalhe de ma~hã 5 l~oras ; rer que todos os dias se discuta uma nova lei, não é 
porém de tarde depois do si~ pies mtervallo de conforme com os princípios de idologia, pois assim 
duas horas, nunca. Como é posstvel que acaban~o saltando, facil nos 9ra esquecermo-nos das outras ... 
de jantar ve~hamos l?go para agni '? Nós. preCI- discussões; e con{~ndir toda.; as idéas; assim crejo ·~ 
samos estudar, rcflcctir nas matci:uts, que h,~veroos que tenho respondtdo ao Sr·. deputado, e que nao 
de discutir: todos, creio, que ass1m o pensao; ao tem lugar nenhum semelhante divisão da camara 
menos cu, que sou mui ignorante, devo confessar, nessas commissões. 
que nein depois de grande e~tudo venh? se~ pro Voltando á ma teria em discussão: nada de sessões 
preparado para faHar; e o que a~ontec~ta sa\nndo cxtraordinarias, ttlm dito alguns Srs. deputado~. 
as duas horas dtl tarde, para voltar munedtatamunte? porque ''iremos para aqui illlprovisar, não havendo 
To.dtt a gent.c sabe, que os deputados eoncoi'!ett:I a tempo para se estudar? ~Ias os Srs. deputados r.on
esta ca_!lwra e que esql_!.eecnd.o !?dos os .sa~rtfiCI?S vém em que se augmenl~ a siJ.ssão .m.a_is uma ou d.uas 
procurao o bem da naçao. Alem dts.to, mmto:; morao horas, então tambem na o discutnao <~.s materms, 
longe e não é facil vir ·todos os d1as duas v~zes a porque se as não púdem discutir em quatro JJOras 
esta sala. · de manhã e duas de tarde, como o hão de fazer em 

Haja todas as semanas uma hora demais em cada seis horas successivas ? Os Srs. deputados contra
sessão: sejão de 5, ou sejão de 6 horas; m.as fiquo dizem~se manifestamente. 
tempo para se descançar, e para se pensar, no que Eu acho mais facil vir de tarde, do que dar atten-
se ba de fazer. . •. . ção a uma discussã!l C?Dti!_!Uada de seis .horas. Por-

Se nós não ternos amda conclUido nada, e porque tanto, approvo a mdiCaçao do Sr. Lmo e . a do 
não adoptámos Jogo a melhor ordem de trabalho, Sr. Paula e Souza. e tambem que se trabalhe totlos 
o que em principio merece desculpa. os dias-santos, se isso fôr preciso. o senado occupou-se com leis regulamentares- ; . . . . . 
nós nos occupamos com outrascousas menos essen- . O Sn. ~~"'.o CouTINHO ·:-Qs <~:~gumentos que aq_ut 
ciaes, e eis a razão do nosso pouco adiantamento .. se tem emttttdo contr~ a .md1caça?, têm peJa mawr 
v· · tra indicacão emquanto a tornar- parte mostrado qne nao e compahvel com. as forças 
oto~l0t' dcon ra ~cs~ões êxt~aordinarias. humanas haver trabalho tão grande. Para desfazer 

mos e ar e pa ' . :. · . . estes argumentos, basta trazer o exemplo do co n-
O ~n .. l\h~.u~DA Rn~EIRO :-Te1_1do Ja aqui fetto gresso de Lisboa, que podia com muito maiqr tra

uma mdi~açao para ad!antar as lms re.gulamentares, balho, pois muitas vezes sahi de lá ás 4 e 5·horas da 
a qual na o. teve effelto,_ é para. mt!" ~e grande tarde e houverão muitas. sessões extraordinarias nas 
prazer, vêr, que a refutaçao desta md1caçao fizesse quae~·sempre se trabalhou com muita intelligencia 
impressão? e que apparecesse agora uma outra. ·a e boa ordem. · 
este respe1to. -· . . . . • . . · . Eu não sei que a constituição européa seja mais 

Portanto só.acerescentaretl!-ma umca . .c_~msa, e .e forte do que a nossa·: senão temos mais robustez, 
que para formarmos .c~m . mrus promphdao as l~ts ao mimos os talentos dos habitantes dos paizes 
regulamentares, s.e dtvtda a asse!llbléa em commlS- quentes são mais perspicazes;· isto é demonstrado 
sões, tanta~; quan~as forem as le1s regl~l.amentares, por todos os physíologistas. _ . · .... 
afim ~e gue por dta tep.hamos uma lei •. p_orque .~ Disserão alguns senhores q!le nao se póde Vl!" de
coii?missao que está_ encarregada destas lms, ser a pois de jantar; porque é preciso ~arem-se ao silen
mais pez;~do, e mesmo · porque os .seus m~m~ros cio; esconderem-se, etc. ; mas a 1sto acaba de ·res
es tão tambem em~re~ados em ·outras comJ!llSsoes, ponder o honrado membro o ·Sr~ Vasconcellos. 
se pa~ec~r b~a a ll}-mha lembrança, mandarei ~mesa Porém se não passar a indicacão,. proponho então 
uma m!ficaçao; . · . . · ·. que se não exceptue do trabalho senão o domingo, 

o sk. Du.s :-Sr: presidente, eu· desejo que com- e"ttenden'do.:.o mes!-"~ pa-ra· os ~ias-santos de g~arda; 
modos particulares nuncà.'el}tre em gu~stão ~o.1~:f ~ o que J11and~a re~gtao é _sanctificar. aTielles dia.s; e 
utillda!le pu))}ica; eu· nã? Só tr!'-balhar~l< mas dare1 comç ,é que. os deve' sanchficru,- o chmtão '! ~ezando o 
pela causa ._da nação a mmha Vldat e a mmha honra, pndre-n!>sso e tratando d~JIOIS ~a :conom1a de sua 
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casa • ~ós tratamos da eeonoDúa da nação, ~ fazemos · pois sem duvida em certos casos é necessario isto, 
nisto' mais serviço a Deús do qtie ficando em casã. a para aq.ui a_diantarmos os trabalhos e dão haver falta 
madraçar. . . . ae medita~o. . . . . -

O domingo é o UDlCO dia reservado pa~. se sancb- Voto, po1s, pela mdicaçao ~~m esta reforma, ac-
ficar inteiramentea·. Deus; nos outros d1as trab~- crescentando-se a. hora, e então veremos se pode
lhão muitos christãos, e nós ser,•indo a nossa patna ~os trab~ar mrus; _porque ~ando houver. nec_es
servimos a Deus. s1dade, façao-se então 1!-S sessoe~ extraordinanas, 

Acabando mandou 0 illnstre orador á mesa a mas. quando fôr neces_sar1.o: este e o meu .voto. 
seguinte ' Disse-se que nós nao tmhamos nana feltO, porque 

• << INDICAÇÃO 
não nos tinliamos limitado a preferir as leis regu
lamentares. Eu creio que muito temos feito em· nos 
prepararmos para ti"abãlhar; e em quanto · ás leis 

« No caso·de não passarem as sessões extraordi- regulamentares, setia sim muito conveniente que 
narias indico então que haja sessão nos dias-santos, alguns projectos encontrassem em todos os mem• 
exceptuando unicamente os domingo$. )) brps da camara uma decidida preferencia ; porém 

Sendo lida, foi apoiada; e em seguida disse o mesmo illustre deputado que lembrou isto foi um 
o SR. MIRANDA RtBEIJ\O :-Eu ... não estou persua- dos que mais se apartou, porque apresentou um 

dido que a illustre commissã<! de leis regulam~ota- projecto sobre queimadas que, sem duvida, é mui 
res tem sido vagarosa, e mmto menos que é mba- extraoho ás leis regulam~otares. -
bil, eu nunca tal disse; o que exp~z foi uniC!'ment~ Se o espírito de fazerem-se as propostas sempre: 
na convicção de que por esse meiO era mais fac1l graduadas sobre a maior utilidade se apoderasse de 
conseguir o resultado que se pretende de adiantar todos os honrados membros, de certo iríamos me
as leis regulamentares. {1' ordem!) . lh~r. Portanto, não ha razão par!l culpar-se a com-

Eu estou na ordem, pois devo responder ao llh~s- missão; tem-se trabalhado, a le1 de que foi encar
tre deputado que me argúe de cousa que eu nao. regada devia levar mttito tempo, um e dous me7.es 
disse. _ talvez não fosse sutllcicnte para a devitla meditação, 

Entrando agora oovámente.na 9uestão, convenho e póde ser que a commissão passasse por algumas 
em que haja sessões extraordmar!as e que faça c& da faltas para satisfazer á camara. 
um dt; nós o qu.e ~uder, . ~rém JUlgo que se póde O SR. PAUL.\ E iouZA:-Estou que é muito mais 
combmar_as optnioes .dos. Srs. deputados, haven~o conveniente accrescentar uma hora ás sessões ordi
esta.s sessoes extraordtnarlas todas as vezes que seJ~ narias, do que haverem extraordinarias: por isso 
ap01ada a S!Ja proposta pela terça parte. ~a cam~ra • reformo o meu voto a este respeito, nias acho que 
desta maneua pa~ce q~e. se póile conCJhar, pois a devem ainda haver sessões nos dias santos. · 
não haver nrgenc1a dec1d1da, tambelft estou que se 

- pódem alterar os nossos trabalhos. O SR. CLEMENTE PEREJ~A:- Toda esta camara 
nao _ • . tem mostrado grande deseJO que marchemos em bôa 
~landou- eotao a mesa o lllustre orador a se- ordem e que se adiantem os trabalhos; vir de tarde 

gumte sem· duvida tem grandes inconvenientes. Quando é 
cc INDICAÇÃO que hayemos de regular algumas lembranças '? 

cc Que háJ·a semelhantes sessõss extraordinarias, Isto não'póde deixar de. ser oecessario, senão á 
todos, á maior parte dos Srs. deputados ; eu, ao 

quando se ~tferecer á.consi.deração da camara algum menos quando para aqui venho, tenho estado no 
o~jecto, cuJa urgencia seJa approvada pela terça meu gabinete, e ás vezes não venho tão perfeito 
parte da mesma camara. » como desejava; porém, não acho inconveniente 

Sendo lida e apoiada disse que venhamos ás 9 horas no caso que se queira al-
O Sa. PAULA E SouZA:-Sobre a ordem. Esta in- terar o estabelecido ; já me-tinha lembrado de pro

di~ação é diversa da que está em discussão: é uma p~r antes 9ue o fizes~ o Sr. Vergueiro, mas CO!llO 
· nov~ indicação, . amda se nao man~ou a mesa nada a este respeito, 

o Sa. VERGUEIJ\0: -E' necessa,rio adiantar os eu offereç~ a segumte 
trabalhos; todos convém nisto, mas que haja sessões 
extraÕrd.ioarias, no caso de urgeocia, quando ella 

<c EHENDA 

seja apoiada pela terça parte dos Srs. deputados, « Que os trabalhos se prolonguem mais uma hora 
se .esta indicacão passar~ desde já temos sempre por dia em lugar das .sessões extraordinarias, pro-
sessões extraordinarias, porque já está declarada a postas na indicação. » • . . . 
urgencia das leis regulamentares. Vinda á mesa, sendo lida e apoiada, dis~e . 

Porém, creio que a discussão não deve versar . . 
. sobre isto, nem tão pouco ácer~ dos commodos, O SR. MONSENHOR PIZARRO :-Sou do parecer'do . 

pois todos os sacrificamos, mas s1m sobre a boa ou Sr. deputado. Porém, pens~r-se que nos dias-santos 
má ordem do trabalho; nisto é que me parece qJ:le se póde trabalhar, não é assim . Esta dispensa é só
se deve fixar . a nossa attenção. .. . . · mente a respeito d~s jornaleiros pela sua necessi-

0 . que será _ ~iüs .conveniente, : estabelecerem-se dada; porque têm. pequeoas·reodas para viver : mas 
. sessões . extraordmartas ou . accresceotar uma hora os Srs. deput~os não são jornaleiros; ·. · · , 
nas sessões. ordinarias? · .... . , . . . · Observemos os preceitos da Santa Igreja, e senão 

·O tempo vem a·ser o mesmo; du_as h~ras em cada veja-se se algum tribunal nestes dias trabalha : a 
tres dias são seis, acc~escentar uma , hora a . cada alfandega está fechada, os ministros . não dão au

: sessãQ é ·a mesma c<JU.Sa, pois vem . a dar: no !Jlesmo diencia, etc, Em algum : caso, não digo urgente, 
tempo.. , _ . . _ . . . • . . mas urgen tissimo, entãó· convenho que se aiunte a 

Eu -creio que uma. hora em . cada sessao fica ~~~ ca.II!ara nes~s dias •. mas · é . preciso. ~e seja ll.fgeo
commodo, porque vimos a fazer. o mesmo serVIço e tissiJI!o, põts_ nó~ não soruos os dispensadores dos 
fica mais iritervallo pAI·a nos podermos preparar~ precmtos da lgreJa. · · · · · 
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O Sa. BAPTIS,TA PEREIRA :-lnstallou-sc a assem

bléa ; esta camara adoptou o regimento provisorio ; 
no regimento não se marcava a ordem dos traba
lhos · a camara foi deixando a cada um dos Srs. de
putados fazer a sua indicação, assim se foi mar
chando: e nós então se Iançassemos mão das leis 
regulam_cntares, SL 'll duvida que teríamos aprovei
tado ma1s. 

Debaixo deste~·principios a minha intenção não 
foi atacar a camara nem censurar a sua ordem de 
trabalho, como se quer figurar, mas unicamente 
lembrar que em outro systema de trabalho teríamos 
ido molhiJr; e não se entraria nesta questão. 

Todos os tribunaes acabão ás 2 horas do dia, e 
dous na semana, e nós trabalhamos seis dias. Con
cordo, porém, que se accrescente mais uma hora, e 
depois de se haver trabalhado tres, quero que haja 
um quarto de hora de descanso; porém nunca vol
tar de tarde, porque o espírito fatiga-se com tal tra
balho, e, torno a dizer, e preciso vir para aqui de
pois de se ter estudado alguma cousa. 

O SR. ALMEID.\ E ALBUQUERQUE :-Tambem con
venho que se accrescente antes a hor~_ de manhã, 
pois de certo ficará mais commodo. Nao lembrou 
mal o nobre deputado que a ordem tios nossos tra
balhos tem sido mal dirigida: porém, uma das 
causas porque perdemos tempo, não tem sido senão 
pelo desejo que ha nesta camara de brilhar; bom 
fôra que os nobres deputados falla~sem sempre na 
direcção da materia; porém quer so I!IOslrar eru
dicão, e grande parte das vezes ou se d1zem cousas 
inúteis, ou se repetem as já ditas. Esta é, sem du
vida uma das razões do nosso atrazo. 

O Sn. SoLEDADE :-Houve uma indicação para 
se fazerem sessões nos dias-santos dispensados, e 
Ioi contrariada por um nobre deputado que enten
deu que esta indicação se oppõe aos prece!tos da 
Igreja. Os argumentos do nobre de_putado !lao co ':l
vencem, c parece qtte reverlem1 p01s ~e os JC!rnalel
ros pódem trabalhar para ter pao, mmto mars o po
demos nós, que lhes procuramos o pão saudavel da 
prosperidade. (Apoiado.) P.or isso, voto pela indi
cacão. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Na hypothese de que seja 
a sessão de cinco horas, peço quatro para a discus
são das leis regulamentares. Não duvido concordar 
que em lugar das duas sessões ex~raordinarias se 
accrescente uma hora em cada sessao, o que quero 
é que se augmente o tempo. 

Em quanto aos dias-santos, eu sou catholico e 
respeito com razão a lg~eja; eUa determin~u que 
houvessem dias--santos dispensados para os Jorna
leiros, porque os não hão de _?aver ~ara os co~p9s 
COllectiVOS que trabalhão ll? pao ~a hberdad_e CIV1!7 
que não é de menos consrderaçao que o pao phi
sico? 

Demais, acho que o principio do illustre depu
tado que impugnou a indicação, é contrario ao an
damento das cousas. Não vemos nós conselhos de 
Estado em dias-santos? E como póde~ ha\!er con
selhos de Estado, se não é permittidooajuntamento 
dos deputados para o bem publico 't 

E' neeessario, portanto, decidir que não hajão 
conselhos de Estado ·nos dias-santos, para ~tambem 
nos não ajuntarmos, porque o trabalho é o~mesmo. 
Santifique cada. um o dia ~ venha t!abalhar, por~ue 
a necessidade de estabelecer as lers urge, e msto 
nos conformamos com o espirito da 1greja. que 
manda trabalhar, e crimina a ociosidade. 

O Sn. RocnA FRA:xco :-ResJJCÜo e louyo muito 
o illustre deputado que fallou pela observação das 
festas, porém estou persuadido que o que a igreja: 
prohibe são trabalhos fabris, e não trabalhos intel
lecluaes, e neste sentido approvo não só que ha;a 
sessão nos dias-santôs dispensados, mas tambem 
nos do guarda pois são trabalhos intellectuaes, e 
absorvem uma pequena parte do tempo, sem impe
direm que se santifique o dia. 

O Sn. M.\ncos ANTONIO : -Parece-me que esta 
camara conco1·da em que as sessões tiC augmentem 
mais uma hora para adiantar o trabalho, e quanto a 
esta parte julgo que está bem desenvoh·ida e não 
será preciso accrescentar nada; quanto por·ém á 
segunda de concorrer a camara nos dias-santos não 
dispensados, isto não devemos praticar porque a 
religião nos não pcrmitte; sendo dias de assistir á 
missa, e ainda de praticar outros actos tlc piedade 
incompatíveis com a assístencia na cmnara. 

Em. Porlugal nunca se praticou isl.o ; nos dias 
sanctos náo dispensados, e nos domingos nunca vi 
comparecer ninguem. Se alguns cllristãos não 
cumprem com os seus deveres, niio tlC've isto 
servir de regra, principalmente a reprPstmlaf'ão 
nacional, que deve dar e5.cmplo de que os séus 
membros sào observadores, não sr.í da~ leis naturac~, 
mas tambcm das da igreja: por conseguinte não 
devemos concorrer senão em dias que a igreja dis
pensa, ou então quando npparecer um trabalho tão 
urgente, que nào possa admitlir demora, e (\UC a 
salvacão do estado assim o exija; porque salus po
puli iuprema /ex esto. Aqui se disse, que estes tra
balhos não são jornaleiros porém mentacs; não posso 
concordar tambem nisto, porque semprclJatrabalho 
corporal, para aqui vir é necessario vestirmo- nos ele. 

Por consequencia conclúo dizendo, conforme a 
opiniáo de ruuitosillustrcs deputados, que sabiamente 
tem discorrido, que se prorogue mais uma hora as 
sessões da camafa, porém que nos dias ;:autos não 
dispensados observemos o que nos manda a igreja, 
pois pela mesma coustituicão que juramos nos está 
ordenado manter os seus preceitos, e deYemos dar 
aos povos o exemplo de que somos os primeiros· em 
cumprir os nossos deveres. 

O SR. SEIXAS :-Eu assento que a primeira parte 
da indicacão, que nos tem occupado todo cJ tempo, 
para havér em cada semana 4 horas, a fim de 50 
tratarem objectos tão necessarios e urgentes, pede 
ainda pouco ; pois está demonstrando-se todos os 
dias a necessidade, que ha de leisregulamentares: 
e não faremos este sacrificio tão pequeno para 
adiantar os trabalhos! Creiu que todos convém. 

Serem estas 4 horas em dous dias differentes, ou 
prorogando-se a sessão, vem a ser o mesmo : por
tanto não póde haver duvida sobre esta parte da 
indicacão. 

Pelo· que toca á objecção, que se tem movido a 
respei!o dos dias santos não dispensados, limitar
me-hei a dizer,- que a igreja dá as dispensas dos 
preceitos que impõe a todos os catholicos: ella 
obrou com muita sabedoria, fundada na necessidade 
e mais motivos, quaes os que apontão todos os 
mornlistas para a dispensa da missa e outros pre
ceitos, quando está expressamente declarada a ne
cessídade, e utilidade destas dispensas: e se a 
igt~ja. nã(} duvida. dispensa-r ce-rtos deveres, quando 
se t1 ata de acudir ao proximo, que incompatibili
dade poderão ter com o espírito da igreja os nossos 
trabalhos, que sem duvida tem este fim ! Quanto 

25 
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mais que por elles não se i_mpede ~os Srs. depu- vindo á mesa os seguin\es omcios, leu-os o Sr. se
.tados, qu~ venhão 1~esses ~tas. depo1s de • haverem cretario. · 
satisfeitos aos prece1los da tgrep. Voto por.:mto pela 
indicacão ~01 ambas as partes. 

0 s"a. 0DORICO :-1\luito IC tem failado prÓ e 
contra, c não qu~ro ;r<:pelir, para 1\ã? inco~r~r . ~~ 
t~ensura do um JUdtcwso deputado. fodana dn ct 
aln-uma cou:;a sobre os dias santos, para dissoh•er 
d;vidas, qur. m ~>. pan•ce ~inda não fot·ilo dissolvidas. 

Um nohre d~1H1tado d1sse, qae os_h·al!alhos me!l
tae.s não crã•l os de que falla v a a tgr<'~a, mas sun 
d t.lS corporae,o:, o que, como os nossos orao mentaes, 
0 preccit.o não ::e de,·Ia entender conmo~co: hou,:e 
quem o im tm~nassc, oppontlo que . mslo lmv1a 
tamhem trah:1li:o·; eot·jHJrcos; porque wmos. volta
Yamos, vesLiamo-n ;)s; despinmo-nos e tc. eLe. 

Isto porém não é exacto, Em todas as operações 
intellectuacs ha sempre m ais ou menos motivos 
phisi cos ; no_ <:H tanto mov_imcnto. não é tral,alh?: 
c1wolvc-se a ttlen de peso, hda, fad1ga; o que se na o 
dá no ' 'l'SÜr, no vir c no voltar; como quer o 
illusLre d~putarlo. 

A ::;er wrdad ·iro o seu principio, nunca teríamos 
t.-ahalho propriat!WHte intell ec tu_al,. pois que no 
exercício de ler n de estudar, vira-se a folha do 
lino ati r a-sP o eandiciro ou vell<1, e. fazcm-s~ 
(•mfi~1 otÍtros in tlispensaYeis movimentos phisicos . 

Ouanl•l n a:>;;<:Y•' I"ill"-se. que se trabalharmos nos 
dias sant11s, infrin~imus o pn•eC'it? dn igrcja,_re~
pondo com a parílhnla LiL' .lesu:;-~..:hrlslo: SP o bot, d!z 
el\P cahir nn a\ ql<' iro, sendo dm lk sn\)bado, dm
:xanis, por is,;n clt· rrahalh:n· por sa!Yal~o'! 

Agora fa7.•' tHlo npplicaçi~o ao povo do Br~zil, _digo 
que c!lc es tá em um atolCJro, L'llH{uauto na~ hzer
mos a s leis re~ulamcntares, sem as _quaes nao póde 
andar a f"m1s\iln ic::lo ; !11CUamo;; pols os hombros a 
Yer se o l t!Yantamos. :\ào no,; ·~ m!Jaraccmos com os 
dias santos; tmhnlhc mos. 

O Sn. Ltmo:-E' 1tece5sario trabalhar, temos 
muito que fazo •r: portanto Yoto peln indi~açito; 
porém o C\) 5 \Hm C dt• alguns corp~s c~lle,ctwos e 
L•ze1· sempre uma pousada no meiO. \. _l~;X· pro
pnnha unw nvin hora para r~ fres_car o esp~ruo, sem 
s~r prae iso ses;;i, c>: •~xt.-aordmanas: ~sle mtervallo 
ú mui com·enit' nt..:!, porq11e uma eontmua.da atten
Çã.o fati ga., e púd•l tornar mcno;; perfeitos os nossos 
trabalhos. 

Juln-ada a nutr ria <>nlão po1· sufficimlt.emente dis
c utitl~, proptlz o S r. presidente _á Y?lação: 1.0

, se 
devem ha.rer sessü es r.xLraordtnar1as regulares, 
Yen·~eu-se que nilo: 2.•, se deve augmentar-se uma 
hora as qnatl'O m arcadas no regimento; venceu-se 
que sirn : 3.•, se as sessões dert>m ser das 9 horas 
ás duas da tard e ; Yenceu-se que sim : 4.•, se- deve 
haYer meia hora d d repouso no intenallo das 5 horas 
Bm prejnizo dellas ; v~nc~u-!;e que nilo: 5.0

, se l1a-
. Terá sess()es cxtr<w rdmanas, quando um membro 
o requerer; send :J a sua proposta 11 poiada pela terça 
p:trtc d~ ~a!Jlar~; Y rnce~l-Se que sin~: G. 0_, se ha>erá 
sessües ordmarws nos dtas santos nao d•spensados; 
'·encen-se que n:\_n : 7.0

, se haverá as m:smas nos 
dias santos disp nn sados; Tenceo-se que Sim·: 8.•, se 
nas sessões, em que se discutir alguma lei rSJgu
lanientar dnrar;i n discussão sobre ella 4 horas; 
venceo-se que sim: 9. o, se nas discussões das leis 
regulamentare~ se ha de dispensar a primeira dis
cussão; Yenceu-sl' que não. 

lJ\I.imada a T .)ta~ão, como ti•es ~('m ent.retanto 

<< Illm. e Exm. Sr.-Por ordem de S . .l\1. o Impe
rador remetto a V. Ex. os inclusos papeis aponl.ados 
na relação assignada por Theodoro José Biancardi, 
official maior desta secretm·ia d. estado, relatiYos ú 
estatística de diyersas prm·incias do Imperio por 
serem os que se a chão actualmenle nesta reparti cão ; 
e do mesmo modo irei remetlendo tudo o que mê fõr 
enYiado sobre este olljecto pelas autoridades a que 
se tem dirigido ordens para esse fim. O que V. l~x. 
levará ao conhecimento da camara dos deputados. 
Deus ~;uarde a , 1

• Ex. Paço em 8 de Junho de 1826. 
José Feticiano Fernandes Pínheiro:-Sr. Manoel 
José de Souza França.» -Foi-remettido com todos 
os papeis á commis~ão de estatistica. 

<t Segundo 

"Jllm. Exm. Sr.-J>rocedendo-se hontemá eleicão 
d,a nov-11 mesa na camara dos :;coadores, sahirão 
eleitos para presidente o Sr. visconde de Santo 
Amaro, para Yice-presidente o Sr. marquez de 
S. João da Palma, secretarios na ordem seguinte, João 
Antonio Ilodrigues de Carvalho, o Sr. barão deVa
lenr.a, o Sr. Visconde de Darbacena, e o Sr. Fran
cisc"o Carneiro de Campos. O que communico a 
V. Ex. para o fazer presente á cahlara dos depu
tados. lleus guarde a V. Ex. Paço do senado, 10 de 
Junho de 1826. João Antonio Rodn"gues de Car-
1·al1w.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.>> -Ficou a camara inteirada. 

Em seguida foi posto em discussão, conforme a 
ordem do dia, o parecer adiado da commissão de 
instruccão publica, e igualmente mandou á mesa o 
Sr. ])uárlc Silva a seguinte. 

C< EliEl"DA 

« Que a com:nissão á ,·ista dos esclarecimentos 
conducentes apreserrte um projecto de lei geral 
so\>rc o es\.abelecimcnto de escolas primarias., 

F. sendo lida, apoiada, e posta igualmente em 
discussão, disse 

O Sn. Goxc.\LVES MAnTINS:-Eu me conformo 
com a presen"te emenda e peco, que não tratemos 
mais deste objecto sem que vo1te á commissão; elle 
é i nteressantc , mas o juizo da camara tem-se pron un
c.i~do por uma lei geral, concordo e só requeiro, que 
a commissào a apresente com a possível brevidade 
para entrar em discus~ãCI. 

Nf10 demoremos o qne tanto precisão todas as 
províncias; os Srs. deputados pódem indicar os lu
gares, em que são necessarias as escolas em cada 
uma das suas, ou então peça-se ao ministro da jus
tica as estatisticas, que mandou vir de todas, e a 
cômmissão forme jiÍ nm projecto sobre estes esta
belecimentos. 

O Sn.. SovZA. FnANÇ.\:- Tambem me conformo 
com a emenda; ~ por isso peço retirar a minha, 
que hontem mandei. Sr. Presidente, deixemo-nos 
do plano geral; trata-se de dar a primaria educa
cllo aos poYos do llrazil; um illustre deputado disse 
que erão necessarias cade.iras de primeiras letra~ 
na sua província, outros muitos disserão o mesmo; 
o Brazil todo terã 680 c tantas freguezias, se cu 
não erro, alli temos já bastantes ma teria para uma 
lei, porque todas ou uma grande parte precisa destas 
escolas. 
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A assembléa constituinte da Hespanha, quando 

determinou que o cidadão, que não soubesse ler 
não entraria no gozo dos direitos políticos, tinha 
razão ; porque um homem elll taes círcumstancias 
está pouco ~ima do selvagem, e não ha liberdade 
entre um povo selvagem. 

A instrucção do Brazil não passa ainda de alguns 
lugáres, que estão á beira mar, se esperarmos pelo 
bello idéal db systema geral de instrucção, não 
faremos nada : isto vai palmo a plamo ; assim tem 
acontecido na Inglaterra, c em todas as outras 
nacões, que hoje ostentão um alto gráo de civili
sarào, e assim tambem acontecerá aqui. 

Quer-se uma lei em geral sobre a ínstrucção : 
ha no Brazil tantas fregueziasr tantas cidades; sys
tema geral, haja em cada cidade uma aula de 
primeiras letras, grammatica latina, inglez, fran
cez, etc., vai a lei para o senado, elle dirá cc donde 
ha de Yir tanto dinheiro? Nada: vá. a lei abaixo, 
precisa-se do dinheiro para pagar os soldados.» . 

Vamos passo a passo: tmtemos das cadeiras de 
primeiras letras; isto é indispensavel: volte o pa
recer á com missão, e venha uma lei, que estabeleça 
um professor pam cada freguezia, e se não houve1· 
dinheiro, o goYerno que o participe a esta camara 
para providenciar. 

Os povos, Sr. presidente, não se hão tle escan
dalizar com os tributos, que lhe impozermos para 
educar seus filhos (apoiado geralmente): não é com 
isto que elle se eseaudalisa {OJ>oiado). 

Demais os mesmos dous artigos em que existe o 
imposto para esse fim pódem rendÇ\r muito. O nn~ 
ligo governo não sabia imp!)r tributos aos po,·os ; 
o tributo dm·e ser sempre naquillo, que so consome 
no paiz, e nnnca no que sahc para fóra; \)Oi.s essa 
sahida deve ser inteiramente linc (apoi(ldo): assim 
(• que se protege :1 industria do fabricante. · 

O subsidio, póde conseguintemente elevar-se a 
um rendimento mtlito r.onsi.demvel sollre os mesmos 
artigos. Abreviemos este negocio, Sr. Presidente, 
que é de summa ponderação; o povo, que não sabe 
ler, não póde apreciar os beneficios da constituição. 

Tendo acabado retirou a sua emenda, por lhe ser 
as:;;im permittido. 

O Sn. Bonn :-E' a todas as luzes evidente, que 
um dos nossos maiores cuidados é a educação pri
maria da mocidade brazileira, essa educação no 
Braúl, Sr. presidente, ainda se acha mui limitada 
po1· muitas circumstancias, que tem occorrido, e 
obstado a que ella tenha aquelle progres_sodcvido, 
c esperado em um paiz civilisado. 

Não me demoro em expender todos esses motivos 
por serem bastantemente sabidos de todos os hon
ratlos membros; os seus effeitos são, que a maior 
parte dos cidadãos brasileiros occupados na agri
cultura ignorão a arle de ler e escFever, e quasi 
kldos os que se tem dedicado ás artes mecanicas 
igualmente ignorão, portanto direi sómente quanto 
haste para aclarar, e corroborar as proposições de 
um Sr. deputado, qu-e fallou sobre os professores de 
primeiras let.ras e gcammatica latina da proyincia 
de Goyaz. 

E' verdade, Sr. presidente, que são poucas as 
'-'adeiras de primeiras letras e grammatica latina 
naquella-provincia, e que são limitadissimos os seus 
ordenados, dos quaes mnitos professores se achiio 
~om grandes sommas ep1 relação, pQr cobrarem na 
lllnta da fazenda ; porém eu vou em breve dizer, 
que:> o motivo dr. tão pequenos ordenados acha-

rem-se por annos a pagar-se naquella província, 
não foi p_or falta, foi sim pela má administração 
antiga daquella junta respeito ás arrematacões dos 
c?ntr~ctos, e o inlrodu?-ido ahuso de que laltando 
dmheuo nos cofres das rendas geracs, e .. existinc!o 
algum no da collecta, faz-se passagem deste paia 
aquelles, e isto por simples portaria da mesma 
junta, ficando os cofres das rondas geraes com uma 
tal ficçã~, em debito ao cofre da. collecla, o que 
com effe1to nunca se pagava, e muito menos aos 
professores a quem se dizia em breve não ha di
nheiro no respectivo cofre. 

Este abuso, e outros são de certo contra a ins
tituição primaria da contribuicâo ou direito de col
lecta, que só se deve applicar aos professores de 
primeiras letras, grammatica latina e rethorica, 
isto é á instruccão publica. 

Uma wz pois·, Sr. presidente, que se correm por 
taes abusos, o dinheiro ha de chegar para pagar 
uma instituicão liio utíl, como neccssaria. P01·ém 
já vai Goyaz"sentindo algum melhoramenro no seu 
governo, o actual pr-.:sidcme tem obstado o mais 
possível a taes abusos introduzidos e se <IChasse a 
província, e a junta em melhor circtunstancia, 
e\le faria mais, e ha,·ia melhorar a província em 
consideração notaveL DPste modo tenho respon
dido, e esclarecido, o qne disse. o honrado membro 
de que rnuilos profes~oros de primeiras lnlras e 
grammatíca latina na pro\·incia . de Goyaz tem 
grande;; ~ommn.s a cohrnr provl:ment.es dos orde
nndos das escolas, c a razão porque não tinhão 
sido pagos. . · 

Vamos agora ao parecer da commís;:ão; querem 
os honr·ndos memhros da commissão, que fique 
a<!ia.\\~ ~~t~ negotio em quanto Yem as illustrações 
estatisticlls de todo o imperio para então debaixo 
tle um plano geral ou uma lei, que regule as es
colas de primeiras le tras, grammntica latina, re
thorica, etc., se comprehenderem os lugares de que 
faz menção o a\\tor da indica~ão. 

Sr. presidente, como eu Yejo a camara interes
sada, e inclinada ao bem que resulta da nação dos 
estabelecimentos tlils difas escolas, e porque não 
deixo de conhecer, que couvém termos essas ins
trucções, pelo que diz 1cspcito ú felicidad~ ger.al, 
comtudo não atemos as mãos em }lrondenclar 
quanto em nós couber para o estahelecimmito das 
escolas, que requer o aulor da indicação e outros 
senhores. 

\~u, ':>e V. "f.x. e os \10nrados membros da com~ 
missão derem-me licenca, farei uma emenda ao 
parecer, e se fõr do agrado da canwra, fica aca
bada a discussão e não sendo, adaptaremos aquillo 
que julgarmos mais conveniente : (leu a emenda e 
mandQlHt, d mel\a.) E' a seguinte 

<c EJIEXD.\ 

(( Que se offi.cie no go\"erno para que debaixo dos 
actuaes esclarecimentos estatísticos de todas as pro
·"incias do imperio e leis existentes, que regulão 
de presente os fogos, distancias c locáes nccessa
rios para haverem o.s cadeiras de primeitas letras, 
grammatica latina, philosophia racional e .moral, e 
rethoríca, se continuem a prover, e por cadeiras 
das sobreditas esco1as, emquanto se não estabe
lece um plano geral ou lei, que regule circumstan
ciadamente, e debaixo dos precisos esclarecimentos 
estatísticos, as escolas necessarias ; consideran
do-se os lugares, que aponta a indicação em dis-
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cussão, e aquelles que estiverem nas precisas regras 
das leis existentes. >> 

jecto sobre a creação das escolas primarias. Em :-Je
guida disse 

Sendo apoiada, disse 
O SR. LIXO CouTINHO:- Eu tenho ouvido alta

mente fallar nesta camara a cada um dos Srs.. de
putados em favor de suas pr'Ovinci~s ; eu n~nca 
poderei convir, que se tomem medtdas particu
lares. Quando qualquer dos Srs. _dcrutad_os ~epre
sentão sobre esta ou aquella pronncia, nao e para 
que esta camara tome medidas particulares; por
que o deputado não é só_ d.<:Put~do pel~ sua pt·o
vincia, é deputado da naçao mtetra .(apma;do}; toda 
a medida que o deputado propõe e medida geral: 
porém não posso tambem concordar com o parecer 
da commissão, que quer que se espere pelo plano 
de instruccão geral. 

]~'preciso que antes da. in_strucção das_ sciencias 
maiores tratemos das prehmmares para Isto ter o 
seu andamento: primeiro a lei da_ iilii~rucção pre
liminar, ~epois a instrucção das scJenCJas e estudos 
maiores; a~sim é, Sr. presidente, gu~ se deve fazer! 
porém não de,·e ser a torto, e ~ dJrcJto, como ~qUl 
se tem dito, que tantas freguezias, tantas cadeiras, 
deYe marcar-se o numero das almas, que ha de 
comprehcnder cada uma, e a cadeira d~!ve existir 
no centro, para o que é sempre nccessano saber-se 
da estatística. Os subsídios dos lugares, que nfto 
chegarem que ~c va~uem pelo era rio; porque assim 
como cllc tem direito de arrecadar, que o pague 
tambem, c nada perde; pois a instrue~üo publica 
faz a instruccüo da nacüo. 

O Sn. Cu~nA l\IATT~s: --Sr. pt·esidentc, eu já 
hontcm dis!ie, que o maior numero das villas na 
proYincia de Goyaz, não tem mestres de primeiras 
letras; ha freguezias de 2, :3, 4 mil almas, e não 
ha quem ensine a mocidade, E_u sei que naquella 
proYincia, não ha rendas propnas para estas des
pezas, pois que o subsidio litterario não exede a 
800$, mas este púde augmentar-se. A naçfw quer 
que os homens sejão instruidos, pois emquanto o 
não furem, será, como disse o Sr. França, um povo 
igual aos selvagens: portanto, é necessario que se 
estabeleção j<i estas escolas, para os estudos pre
liminares. 

O Sn. CosTA SILVA:- :Esta .falta de escolas não 
vem da faU.a de leis, mas sim dos abusos, que se 
tem commettido. Na provincia das Alagoas ha uma 
só cadeira de primeiras letras, e na minha freguezia 
não ha nenhuma; porém a falta não é da lei, pois 
ella existe ; é dos abusos que se tem introduzido, e 
dos executorc~s da lei; ponha-se esta em vigor, obte
remos o fim que se deseja. 

O SR. BoRJA: -0 Sr. deputado disse que na 
provincia de Goyaz, não havião rendas proprias 
para se pag~r a~s professores. Eu posso asseverar, 
porque serVI na Junta, que ella tem um cofre par
ticular de collectas, cujo rendimento é destinado 
para a in~truccão publica, e se acaso não se tem 
pago a estes professores, é por abusl?s q~e tem ha
vido, como já: mos~rei ; porque o dmhCI~? d~ter
minado para Isso e bastante, tanto que Ja hoJe se 
tem pago a alguns. . 

O SR. CuNHA B.\.RBOZ.\:-(Não o ouvirão os ta
chigraphos.) 

Concluindo-se a discussão, e posto á votos o pa
recer, foi rejeitado, como lambem a emenda . do 
Sr. Borja Pereira, approvando-se a do Sr. Duarte 
Silva, para que a commissão apresentasse o pro-

O Sn. HoLLANDA CAv.UCANTI:- Sr. presidente, 
eu tenho aqui um projecto de lei a respeito, para 
o apresentar : hontem não quiz fallar nelle, por
que se estava em discussão: parece-me que reune a 
maior parte dos votos dos Srs. deputados. 

Sendo-lhe permittido, mandou o ;;eguintc pro
jecto, que foi igualmente remettido á commissão. 

<< PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral ·legislativa decreta: 
,, Art. 1.0 São considerados professores publicos 

e como taes com direito a receber da fazenda pu
blica, trezentos mil réis annuaes, os cidadãos bra
sileiros, que dentro do lmperio leccionarem nas 
primeiras letras, a mais de vinte homens livres. 

" Art. 2. o Terão o mesmo direito os cidadãos, 
que leccionarem de dez a vinte discípulos em qualquer 
uistricto do Imperio, que não tenha escola alguma 
á dez leguas em circumferencia. 

<< Art. 3. 0 O cidadão, que leccionar oito a doze 
disciculos no lmperio, não havendo escola alguma 
á dez legoas de circumferencia do seu districto, 
terá direito a duzentos mil réis da fazenda publiea. 

<< Art. 4. o Estes professores habilitar-se-hão nas 
juntas da fazenda das províncias, corri certificados 
dos pais e tutores dos seus leccionatlos, autorisado 
pela autoridade municipal do dislricto ; a qual é 
responsavel para com a fazenda publica, em caso 
de abuso, pela multa de quadruplicada quantia que 
fur dclapidada, ou prisão de tantos dias, quanto 
forem os mil réis, a que é responsavel. 

« Art. 5. o Os actuaes professores publicas de pri
meiras letras, terão a opcão de seus honorarios, 
quando se achem habilitadÕs pelâ presente lei. Paço. 
da camara dos deputados, em lO de Junho de 1826. 
-Antonio Fmncisco de Paula Hollanda CavaZ
camti de Albuquerque. n 

Teve então lugar a discussão sobre o projecto de 
lei do Sr. Baptista Pereira, sobre as queimadas, a 
qual sendo declarada aberta disse 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: - Parece-me que no 
projecto não ha uma só palavra, que seja inutil, o 
que nelle se trata é de evitar os incendios, que vão 
prejudicar os terrenos alheios. Quando se entrar 
na materia, eu então demonstrarei. 

O Sa. FERREIRA FRA~CA:-Sr. presidente se é 
de proveito o uso das queimadas, é caso muito du
vidoso: eu creio, que é inais util o limpar as terras 
selll as queimai·, porque ficã·_, nellas muitos troncos 
que apodrecem, e as habilitão para melhor produc
cão, além de que assim se aproveitão muitas outra~ 
êousas. Eu sou fraco lavrador, mas tenho ouvido 
dizer que as queimadas não são boas; e se é assim, 
creio que o projecto não ~erece mu~ta consid~
racrw, porque era melhor d1zer que nao se quet
másse, e qu_ando alguem o fizesse, fosse criminoso 
pelo fazer, e não só pela maneira com que o ha 
de fazer; mas o autor mostrará a necessidade, que 
ha de se queimar. 

O SR. LINO CouTINHO :-O legislador tem obri
gacão de ensinar os meios de maior utilidade : não 
ha.duvida, que estas queimadas tornão o terreno; 
secco, e incapaz de produzir, e que a chimica ore
prova, porque a maior parte dos principios da ve
getacão se evaporão, e os despojos, que vemos 
sempre constituir a fertilidade dos terrenos, tor-
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não-se em uma. cinza árida, e infecunda: isto é um 
erro dos antigos, e para eTítar este erro. deve fa
zer-se uma lei agronomíca. O projecto de certo que 
não tem este 11m: portanto era de parecer que o seu 
illustre autor o propozesse de modo que flze~se ver 
aos povos agricultores, qu~ -o que!mar ·~ um e~ro, 
e que lhes ensinass!7 ·os me1os. ma1s facms de hm
par as terras, do que pelo fogo, que _lhes f!lz um 
gravíssimo damno ; e em quanto asstm eretO que 
elle não deve passar. 

O Sn. GoNCALV'ES '!\hnTINs :-Eu levanto-me para 
fallar a favor· do proj~cto. Não ha a~ricuito: alg~m 
que não conheça que o uso das queimadas e preJu-;
.dicialissimo; porém tambem todos sabem quo este e 
0 meio mais facil de limpar terrenos cobertos _de 
matos. Na minha proYincia appareceu uma socie
dade de agricultores íng!e:z:~s,_ q_ue estab~lecendo 
uma fabrica de assllcar, pnncipiarao a cultivar pelo 
methodo da America ingle:z:a, lm·arão tempo im
mcnso e nada fi:z:erão : observando por fim, o uso. 
das qtieimadas em a\guns visinho,;, scgnhão-no, c 
acharão muito melhor este method<T, fazendo gran, 
des vantagens, qu~_ndo. até alli em 4 annos de ;'Duito 
trabalho, não havlao tirado ao menos uma caixa de 
nssucar. 

Por isso digo que os lavradores não abandonaráõ 
t.ão facilmente uiJl uso, co01 que foriío creados, 
quando os estrangeiros mesmos o adOJ>tíio com pre
fcrencia, e quo não temos pot· ora outr? remedio 

101-. 

passa por um pasto, perde-se todo o gado; e outros 
muitos males que daqui resultão. Eis unicamente o 
que o projecto procura evitar e que não podemos 
deixar de tomar na devida consü~eração." .e · · 

Por ser chegada a hota, declatQ\l o Sr. presidente 
adiada a discussão; e·foi lido pelo Sr. secretario o 
seguinte ofilcio, que entretiuito tinha vindô ·á mesa. 

« Illm. e E:xin. 'Sr. -Sua l\lagestade-·o · Impe
rador ordena-me, que eu remetta a V. ~x. para 
serem preseules, na cama-ra li os ueputados os reque
rimentos inclusos das viuvas de ofilciaes militares 
das diversas províncias do Imperio, cous~antes da 
relacâo junta, que pedem se lhes conceda m~tade 
dos soldos, que vencião seus maridQS. Deus guarde 
a V. Ex. Paco, em 9 de lu\\ho ue 1825.- Barãó 
de Lages. -·sr. José Ricardo da Costa Aguiar. » 
- Foi remettido á comuüssâo de guerra, e á de 
fazenda. 

O SR. }JRESIDENTE assignou para a ordem do dia: 
1 o~ o varecet da CQ.mmissàl) lia reuacção do Dim~io, 
sobre os tachygraphos; 2°, o projecto da_commissão 
de leis regulamentares, com o do Sr. Clemente Pe
reira, sobre a publicação das leis; 3o, contitfuação da 
discussão do projecto do Sr. Baptist:1 Pereira, desi
gnando reunião vara ás 9 horas,, levantou-se a sessão 
depois das 2 horas da tarde.-José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada, 

senão fazer lei~, que lh?s scjito applica.vei~. O pro
jecto tem medtda5 tlle1s, e acho mu1t0 11.1slo em 
quanto vai remediar grfinde:; male~ que todos os 
dias tem lugar pOr melO das que1mas, nas.pro- PRESIDE:SCJ.\ DO SR. PEREIR.~ DA NOBREG.o\ 
rincias do imperio. Portanto voto pelo Jl'fOJecto. Reunidos os Srs. deputados ás 9 horas e meia,: 

O Sa. OnoRico·:-Os priucipios do$ dous se- fez-se a chamada, e acharão-se preSQntes 64, 
nhores, que se oppuzerão ao p~oiecto? são couformes faltando com causa os Srs. Pi:tarro, J~ Almeida e·. 
ao que eu penso nest~ materJa: crew tamb_e'? que Castro. 
a qu~s~âo preli~inar e, se s.e _deYem permJttir, ou I Aberta a s~ssão leu o Sr. Souza França a acta 
probihir as queimadas. Decidido este ponto .. p~la ·da -antecedente, que foi approvada. E o Sr. 
opiniã'? dos mesmos senhores, segue-se a reJetçao l\larques de Sa_mvaío otrereceu á commissão de 
do pro~ecto. . . r estatística um plano para nova organü;acão ci-

Um 1llustre deptllado_arg~m~ntou com~ mao re- \"il da província de l'rlinas 6eraes: foi-lhe re
sultado que no Maranhao tiverao alguns mglezes, mettido 
qu(lndo qui:z:erão lavrar a terra por um methodo, · . 
que não era o adaptado_: neste caso na~a prova o N~o have~do. expediente, obteve em seguida a 
exemplo ; erão homens mexpertos, .<iue nao conhe- I~ata'l ra, ~ dws~ . 
cião Q :Brazil, e não souberão. appl~car o meth?do 0 SR. SEIXAS :-Sr. presidente, todas as nacões 
usado na Europa, com as mo~Iflcaçoes, que -eedia .a cultas e policiadas tem olhado como um dos ·pri
differença do'nosso solo. Por~!n se pessoas mtelh- meiros objectos dos seus·cuidados, e da sua vigilari
gentes da agricultura fossem· os etpprel~end_e~ores, cia a navegacão dos rios, a abertura d~ estradas. e 
persuado-me que havião de consegu1r mats utrh~ade, canaes, que faci"ütão a mais prompta communicacão 
deixandO de tirar ao terreno él força de ~rodu:z:Ir, a entre OS dilferentes pontos da superficie dos Seus 
qual diminue pelo uso do. fogo. Voto POIS contra 0 estados: todos estes vehiculos e meios de communi.c 
projecto. .. . . cacão são como veias, quo fazem circular o sangue; 
o SR. ALBUQUERQUE:-Eu ~~~em me oppo!lho e ôs espíritos vitaes da cabeça ás extremidades, e 

ao projecto sustentando a op1mao dos '(lnmetros das e:<_\Tmnióaões á cabeça do corpo político; é por 
senhores q~e fallarão: o p~·ojecto não pó de passar, este modo que a acção e energia do governo se pro
porque é prejudicia~. Conven: os_senhores que? d~- paga rapida~ente,por toda_ a circum_f~rencia.de um 
fendem, que as queimadas nao sao boas, -mas dizem grande impeno, ·onde· a umdaúe pohl!ca sera tanto 
quese deve tolerar e:,te mal: tolere-se ~mbora, mas mais solida e duravel, quanto as relações das sun 
não se faca uma lei, que o autorise, Em(iuanto ao \}rQ'I'\n~~ai ~~m t~·t~n\ro. do gove1·no forem mais 
que se prêtende evitar D? project_?, sabemos·que ~a promptas e menos ddficeiS. . • , · · .. 
muitas leis a este respe1to, . e nao temos nccess1- . l'tlas, se isto "é verdade a respeito de todas as na-

1 dade de fazer mais:umã,- sendo ella-port:m~ra parte ções, quanto.não deve ser !li~da mais .a respeito'de 
damnosa. Voto pois, que· não .passe o proJ~_cto. · · um :povo agricola e commerci!Inte,: que dos lmmen-

0 SR. LEno:- Nós não tratamos agora _de um sos sertões de um -.as\.Q ·~onhMnte deve conduzir 
systema de agricultum, .tr~~"-se de· remed1ar um os seus generos, ou productos da sua lavoura para 
mal que existe: Pass.a um VtaJante por uro ca~na- os trocar nos mercados com aquelles, de ·que · prc
Yial e lança fogo; eis o pobre lavrador perdido : cisa, e que lhe são importados dõs outros paizest· 

'26 
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• 10.2 SESSAO E~I 12 DE JUNHO :DE l~~ti 

E' claru que a prosperidade e abundancia de um 
tal povo andará sempre na razão directa da facili
dade de semelhantes transportes, e dos m'3ios que o 
go,·er~ applicar:,para este fim. 

A França, a Inglaterra, e es Estados-Unidos offe
-recem infinitas provas· desta verdade, e com espe-
-cialidade a França, qué parece estar destinada a ser 
em materia de civilisação o modelo de todos os 
outros povos. 

Os soberbos canaes, que ella tem aberto,. o de 
Vm"uedoc, de Montargis, de Charoles, de Dijon, de 
Orle~ns e outros muitos attestaráõ sempre quanto 
e,;ta nacão esclarecida reconhece a necessidade de 
promovér por estes meios a prompta circulação dos 
seus pruductos c manufacturas. 

Applicando agora estas obserYações ao nosso 
llrazil, com que dôr e mágoa não vejo cu Sr. pre
sidente, que fazendo a natureza communicavel quasi 
todo o interior deste imm<Jnso e fertil territorio por 
largos e caudalosos rios, o nosso desleixo tenha até 
hoje inutilisado estes beneficios espontaneamente 
offere::idos pela mão da Providencia? Que pelos em
baracos da navegacão destes rios se torne tão tardia 

· e demorãda a com"municação de muitas províncias 
com as suas m~snus capitaes, c com o centro do 
governo, de que rcsultão mil estorvos na marcha 
da administmção, c no progresso da felicidade pu
blica daquellas províncias, quando rem<>vidos esses 
cmbaracf)S, o Pará, péll" exemplo, uma das mais re
motas poderia entreter a mais arti\·a rorresponden
cia co:n a cap:tal do imperio, Cümo JiÍ aqui ponde
rarão mui eloqucntc c judiciosamente alguns nobres 
deputados? Que o lanador l1nalmente e o comm~r
ciante se ,·eja todos os dias na impossibilidade de 
traz;!r os seus generos aos portos de mar, porque as 
enormes uespezas c. riscos do transporte excedem 
todos os lucros c todos os calculos das suas cspecu
lacões. 

E será possh·el, Sr. presidente, qu~ esta augusta 
camara não tome na devida consideração um objecto 
de tanta importancia e de tão trausN·ndente utili
dade, -lancando mão de todos os meios que estiverem 
ao ::;cu âlcance para remover os obstaculos que 
cmbaração a navegacão de tantos rios, que regão 
este ameno e dcliciosó paiz; e por este modo favo
recer a agricultura e commercio, e facilitar a com
munieaç'lo entre os pontos mais centraes .. deste 
impe-rio '? 

Que vantagens não resultarião ás quatro pro,·in
cias de Matto Grosso, ]>ará, Goyaz, e Piauhy, se 
vencidos os. embaraços da navegação dos profundos 
e magestosos rios .Madeira, Tapajós, Tocantins e 
Araguaya, po1e~sem os seus barcos c canôas do 
commercio descer sem risco, c conduzir até o porto 
da cidade de Belém os productos da sua lavoura, ou 
da sua industria? 

A imaginacão, Sr. presidente, levantando o véo 
do futuro, entrevê e contempla já com prazer a ri
queza e prosp~ridade, que com .taes recursos devo 
affi11ir em todas estàs províncias, c por necessaria 
consequencia em-todo o imperio. 

O Amazonas recebendo os tributos de todos esses 
grandes rios dQ interior mereceria- então o nome 
de monarcha dos rios, e a prvvincia do Pará, até 
hoje desconhecida e reputada como uma das mais 
pobres e insignificantes ao imperio, se constituiria 
o entreposto do commercio de muitas províncias, e 
desempenhando pela sua grandeza o pomposo tilulo 
de principado. preencheria cabalmente os votos e 

· as indicações da" naluNza. 

O antigo governo, Sr. presidente, conheceu todas 
estas vantagens. e dett algumas providencias para 
facilitar a navegação de muitos rios; mas· inf~liz
mente nada se executou, c uma das principaes 
causas de se não etrectuarem tão saudaveis medidas 
foi quanto a mim a falta de meios c auxílios que os 
governos das províncias recusavão aos encarrega
dos daquellas obras. 

Parece-me portanto, que admitíindo companhias, 
que com alguns privilegios exclusivos se encarre
guem de taes emprezas, se conseguirá o desejado 
fim, sem dispendio da fazenda publica. 

Este expediente de companhias tem sido adoptado 
por todas.as nações civilisadas, já· para favorecer a 
colonisação de estrangeiros, como se está prati
cando na America do Norte, já para promover a 
abertura de estradas, como na Inglaterra, e até em 
Portugal, já par~ essa mesma navegaÇão de rios, 
como se observa Igualmente na America Septen
trional. 

Que erão ha doze, ou quinze annos os grandes e 
famosos rios l\Jississipi, e l\lissouri? Quasi innavega
veis pelos bancos, e escolhos, que difficultavão a 
sua entrada, hoje dão aecesso·ás maiores embar
cações, c se contão nas suas aguas cento e tantos 
barcos de vapor. 

1~ como se conseguiu isto, senão por meio de· 
compauhiasautorisadas e protegidas pelo governo? 
Logo porque" não adaptaremos o mesmo systema 
para uma obra de tão reconhecida utilidade, e a 
troco de alguns privilcgios temporarios, que nada 
nlem em comparação dos infinitos bens resultantes 
de uma tal empreza ? · 

Não será um grande hem fazer hahitavcis as mar
gens fertilissimas destes rios, que hoje · estão de
sertas, e abandonadas a algumas hordas selvaticas, 
que crrão c vagueião de uma para outra parte ? Não 
será um grande bem introduzir e pôr em circulacão 
avultados capitaes, reanimando por este modÔ o 
commercio languido e moribundo, de muitas dessas 
pro\"incias, onde devem estabelec~r-sc semelhantes 
c:ompanhias? Ha alguma esperança, de que pelo 
governo, que apezar dos seus bons desejos não tem 
ainda as necessarias forcas para taes· despezas, se 
emprehendão c se ultim"em semelhantes obras 'l 

Eis aqui, Sr. presidente, porque animado pelo 
a!n~r e zelo do bem ~eral do Brazil, c com espe
ciahdadc do meu pmz natal, deste paiz digno de 
melhor sorte, não duvido apresentar, e mandar á 
mesa um projecto sobre o estabelecimento das men· 
cionadas companhias. 

Mandando-o foi lido nos seguintes termos : 

<<" PROJECTO 

« A assemb.léa gerallegislatin decreta : 
• << Art. I. O _governo fica autorisado para permit

ttr o estabeleetmento de co~l?anhias privilegiadas, 
que se encarreguem de facthtar a naven-acão dos 
rios do imperio: Estas. c?mpanhias poderão ser 
compostas de soctos braz1leuos ou est\'an,.eiros. 

« li. Os privilegios que poderá conc~der são: 
I~, navegação exclusiva em barcos de vap~r por 
cm,?o a .d~z annos; 2°, isenção de direitos, · a que 
es~ao SUJeitas as embar~ções ; 3·', reducção de di
rettos aos generos de 1mportacão ou exportacão á 
metade do qu3 poderião pagar.· · ~ . 

« UI. Incumbe ás companhias remol·er os obsta
cu los que houver á navegacão dos rios fazendo as 
obras nec~ssarias. • · ' 
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SRsSXo :-Eii 12· ni suNHo DE 1826 103 
c! IV. Os p~esidentes das pÍ:ovincias velarão que 

de taes obras, e dos respectivos estabelecimentos se 
não sigão taes damnos ã propriedade e segurança 
dos habitantes, dando de tudo conta ao governo.
Paco da camara dos deputados, ·em 12 de I unho de 
1826.-0 deputado Seix~ >l · 

Terminada a leitura, e sen"do a este tempo dispen
sados de assistirem á sessão, por assim · o requere
rem os Ulustres membros da commíssão de com
mercio, afim de se reunirem á commissão externa 
convidada para a primeira conferencia ; exigindo 
porém os Srs. Clemente, e Baptista Pereira serem 
chamados quando se tratasse do projecto sobre a 
promulgaçã~ das leis, continuando disse. 

O Sn. SEIXAS :-'Eu pedirei a urgencia do meu 
projecto, porque julgo que a merece.-Foi apoiada. 

O Sn. PRESIDENTE :-Está em discussão. 
O Sn. CuNIU. MATTOS :-Eu pouco mais posso 

ajuntar ao que muito sabiamente acabou de expôr 
o ülustre deputado ... 

O Sn. VERGt:EIRO :-Sr. presidente, eu requeiro a 
ordem; é sobre a urgencia que se deve f<J.llar. 

O Sn. CuNHA 1\lATTos :-E' de tanta consideração 
e tão relevante a materia, que o rio Araguaya, o 
qual tem 700 leguas de extensão, não ser~·e por ora 
de nada ... 

O Sn. YERGtJEll\O :-F.u torno a requerer a or
dem, sobre o que se deve tratar, é só da ur
gencia. 

O Sn. CuNUA i\IAnos:-Este rio que podia fazer a 
felicidade do Brazil, pela communicação do interior 
com S. Paulo, não dá presentemente vantagens 
algumas, e se adaptarmos esta medida resultarão 
muitas vantagens; por isso .apoio a urgencia. 

Sendo proposta não foi approvads, em conse
sequencia ficou o projecto para segunda leitut·a. 
Immediatamentc obtendo tt palavra disse 

O SR. HoLLA~DA CAVALc.u~TI:-Na commissão.de 
guerra l1a grande necessidade de muitas leis mili
tares, de marinha, c até do conselho supremo mi
litar; e ha m\Utos objectos que se não pl'ldem tomar 
em consideracão, sem o ex3me dessas leis : por isso 
mando á mesâ a presente iJldicação. 

Vindo á mesa, foi lida na fórma seguinte : 

« l~DIC.lÇÀO 

« Indico que a commissão de policia in terna~ re
vendo a secretaria da camara, indague o estado da 
colleccão de leis, que deve existir nella, e haja de 
lancai mão dos meios para se completar esta collec
cão· que deve não só abranger todas as leis até o 
pre~ente; mas tambem todas as provisões do conse
lho supremo militar que fazem parte da legislação 
geral e mesmo quaesquer portarias das secretarias 
de e~tado, que sejã.o tendentes á ampliação e res
tricção de regimentos e intrucções, sobre artigos 
legislativos. >J 

Sendo requerida a urgencia, apoiada e immedia
tamente vencida;·poslà em discussão, por se julgar 
objecto de deliberação ~ e se hav~ igualmente P!ira 
isto yencido a urgeneta requenda pelo Sr. Lmo 
Coutinho, sem haver mister de passar á commmis
:;ào, disse. 

O SR. ALMEID.l E ALBUQUERQUE: - Não sei que 
is~o possa admittir discussão: é preciso que haja 

estas leis; pois não é possivel te-Ias todas nacabeca, 
e a cada passo estão sendo necessarias. • 

O Sa. VAscoNCELLOS : - O Sr. deputado parece 
indicar, que a commissão de policia vá examinar a 
coll~~o d~ \~\s; uqueiro a leitura da indicacão. 
(Foi lida.) . • 

A commissão de policia nãó tem nada com isto ; 
se ~- collecçã~ que temos não é completa, e preci
samos de mats, havendo em casa que se complete: 
e se não ha., "Peção-se de ióra, aonde existem ; mas 
nada tem com isto a commissão de policia. 

O Sa. SouzA FRANÇA : - Eu creio que a indicação 
tem todo o lugar, e que cleve passar. . 

A commissão de policia é que faz as despezas da 
casa e cuida na livl'I:U."ia; se falta alguns destes ob
jectos, manda-se comprar, e mette-se a despeza na 
folha: se fôr preciso mandar pedir ao goyerno, a 
commissão sabe o que ha de fazer: representa ã ca
mara que se peção tantas collecções, etc. Portanto, 
acho q,11e a i..udka~ão deve passar. 

O SR. CosTA AGUIAR: - Tambem voto pe1a indi
cação, porque não acho que involva inconveniente, 
e é necessaria : faltão algumas colleccões que, para 
saber-se quaes são, deve examinar-se ó que existe, e 
nada se "Perde ~m dous ou tres dias, que a commissão 
póde gastar neste exame. 

O Sn. HoLLlNDA CAvALCANTE:- Além das collec
ções que faltão, sei mesmo que ha muitas leis mili
tares c de marinha, que não forão impressas, e se 
a.chão aim\a nas secretarias de estado: 'portanto 
para que se dêm as providencias, é necessario que a 
commissão faça este exame, e dispei1sam~ desta 
maneira nova discussão. 

Julgando-se discutida a mttleria, posta á, votacão, 
i~i apl>lC~'Ynda a indicação, e se remetteu á cõm
missão. 

O Stt. MouRA:-:--- Sr. presidente, um dos males 
que tem pesado mais sobre a província do 1\laranhão 
e todas as outras do norte, tem sido o abuso da pro
priedade do cidadão; ~ quem terá commettido os 
mais destes abusos, Sr. presidente, serão os ladrõE's? 
Não: têm sido peTa maior ,parte aquelles que forão 
destinados para guarda do cidadão. 

O estado de convulsão em que se tem achado 
es\a -paYte do Brazil, dando ~ccasião ás differentes 
marchas de tropa, tem produzido um abuso extraor-
dínario: · 

As autoridades civis ou militares a cujo encargo 
devia estàr o provimento e municiamento dos solda
dos, nunca cu\dat\\1) nisso; e a propriedade ao ci
dadão é que padece por toda a parte,. por onde 
passão estas tropas assim desproyidas, de maneira 
que ninguem se considera seguro, quando ha qual
quer expedição ou destacamento, por isso proponho 
o presente projecto. .. 

Mandou ã mesa, e foi lido no theor seguinte : 

. (( Pl\O~E.CTO 

<< A assembléa gerallegislath•a decreta : 
u Art. l." Nenhuma autoridade civil ou militar, 

fará marchar corpo de tropa,. ou destacamento, para 
fóra da sua praça, sem ser municiado por seis dias. 

cc Art. 2. o Se a marcha ou destacamento fôr para 
durar por mais de seis dias, se nomeará competen
temenW, um C(}mm\s-:.ario expedicionario, a · cujo 
cargo fique o fornecimento de munições e mais nten
cilios necessarios á bagagem. 

cc Art. 3. 0 Só~ conuuissario poderá, conforme a 
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autorisação que receber, celebrar contractos c~m- os 
particulares para fornecimento da tropa por conta 
da fazenda publica, dando as partes cedulas authen
ticadas com a sua .firma, responsabilisando-se por 

. toda a falta e tergivêrsação. -
« Art. 4.0 O commissario jámais poderá, de au

toridade propria, qualquer ,que seja a causa, utili
sar~se, ou fazer uso da propriedade alheia sem pré
via convenccão com o dono, agente, ou administra
dor, por lhe· s~r vedado na constitui~ão, _e q~a~do o 
faca fica por s1 responsavel ao propnetarw, cn•1l, ou 
criminalmente. 
· << Art. 5.0 A autoridade, qualquer que seja, que 

fizer marchar tropa ou destacamento sem preceder 
a execução e cumprimento dos mts. I o e 2° fica res
trictamente responsavel por todos os males e dam
nos causados á propriedade . alheia, sem que para 

. evadir-se possa fazer-se cargo de seu emprego para 
deixar de ser demandado civilmente, e logo perante 
as justiças territoriaes. . 

<< Art. 6. 0 O commandante da tr6pa ou destaca
mento, que tolerar que os soldados de qualquer ma
neira . ataquem, ou fação uso da propriedade alheia, 
ou deixar de o castigar rigorosamente logo, será 
considerado co-réo. 

<< Art. 7. o· O soldado que atacar, ou fizer uso da 
propriedade alheia contra a Yontade do seu dono, 
perde o fôro, e incorre na pena crime correspon
dente. 

<< Paço da camara dos deputados, em 12 de J u
nho de 1826.- Altlouio Joaquim de Moura. n 

Tiv&rão igualmente primeira leit_ura por se aCha-
rem na mesa, as seguintes · 

« INDICAÇÕES 

Do Sr. ~lfil·anda Ribeiro 

<< Que se dívida esta camara em tantas commissões 
quantas forem as leis regulamentares que temos d,e 
format·, e se convide a cada uma das commissões 
qüe forem nomeadas, para 'qUanto antes apresentar 
a lei, de que fôr encarregada. >> 

Do 8'r . .Jlloum 

« Proponho a creação de um seminario para 
instruccão da mocidade das duas províncias do Ceará 
e Piauhy, no lugar de villa Viçosa, asspz preferível, 
não só pela doÇura, salubridade e fresquidãtl do seu 
clima, por ser em cima da serra da Hibiapina, senão 
porq,lle alli ha um hospício dos jesuítas: que com 

·alguns rt~paros pódc fornecer a casa, e é abundan-
·tissima em generos de primeira necessidade, crea
dos e fructas. 

Como desejo, e convém; que este util estabeleci
mento se crie já, e quanto antes, proponho para seu 
patrimonio em allivio da collecta e da fazenda pu
blica, que se lhe adjudique as fazendas da Tiaia, 
Veados, Boqueirão, Batalha e 1\Iacambiza; a pri
meira doada ao orago de villa Viçosa, e a&- outras ao 
da Peracusuca, que na conformidade das leis tem 
cabido em commisso, e que requciro·ássim se mande 
julgar, ficando comtudo o seminario pelo mencio
nado-patrimonio responsavel ás referidas igrejas. >> 

Ficarão, tanto o projecto como as iiulicações, para 
segundá leitura. 

Passando-se então á ordem do dia, léu o Sr. se
cretario o parecer adiado da commissão de redac
cão do Diario, sobre os ordenados dos tachigraphos, e posto em discussão, disse: 

o Sa. ODoRI~o: ~ Apezar de ter assignadó opa
recer da comnussao, lembra-me agora um meio que 
jul~o mais apropriadQ..- · 

Corno se trata de 'estabelecer ordenados, pare
ce-m~ qu~ o melho! é fazerrn~s -p~ra isso um projeto 
de let: pots os taclugraphos nao hao de receber paga 
unicamente durante .es sessões, e sendo ordenados 
annuaes, só os podemos dar por uma lei. 

o governo attendendo a que estes homens não têm 
outros meios de subsistencia, e que se nos fazem 
necessarios, a uns conservou os vencimentos que 
tinhão durante a assembléa constituinte, e a outros 
conservou metade: nós tambern devemos cuidar em 
que elles nos intervallos das sessões tenhão de que 
viver; pois do contrario, para o anno faltar-nos-hão 
tac~igraphos, por isso que os actuaes se verão obri
gados a occupar-se em outro mister, para poderem 
prover ás ·suas necessidades . 

A assembléa constituinte determinou que o ven
cimento maximo dos tachigraphos não excedesse a 
808 mensaes, e que o mínimo não descesse de 25$. 
A commissão assignou o maximo aos dous que vêm 
em primeiro lugar; que são os mais habeis,- e aos 
outros menos, o conforme o merecimento de cada 
um: mas creiu que isto não fica bem, se não dermos 
providencias que lhes possão ser de proveito no tempo 
que medeia entre uma e outra sessão. 

O Sn. SouzA FnA:sç.\: - O trabalho dos tachigra
phos é da economia particular úesta casa, e por isso 
não podem ser estabelecidos os seus ordenados por 
um pr~jeet? d·e. le~; elles os devem receber porque 
trabalhao, e mmto JUsto; mas deve ser pela maneira 
que proyõe a commissão. Portanto voto que passe o 
seu parecer. 

O Sn •. Onoarco: - O meio melhor, parece-me 0 
projecto de lei;. !11a~ determine a caniara o que lhe 
parecer. O essencml e que estes homens tenhão que 
comer todo o D,Jlno. 

O SR. TEIXEIM DE Gouv:h : - O parecer da com
missão estabelece ordenados annuaes, e se f6sse 
para os trabalhos .economicos da camara, os deveria 
estabelecer por mez, e emquanto durasse a ses.são : 
nós não podemos determinar taes ordenados senão 
por um .projecto de lei. Ordenados ãnnuaes não é 
. objecto ,de economia_ particular da casa, mas sim 
trabalhos que se pagao por mez; e quando se diz 
que. deve ser annual, então é ordenado, e não se 
póde estabelecer senão por uma lei. 
. o Sn. Souu . FRANÇA: - Eu entendo que os tachi

graphos . devell?- ter uma subsistencia cexta para se 
poderem apphcar aos . seus . trabalhos, e á pro
porção que estes se tornarem mais leves, . poderáõ 
faze:-lo por menor_; mas isto pertence á economia 
particular da casa, não é propriamente ordenados 
e ~em por,consequencia precisa de ser feito por um~ 
le1. 

O Sn. CosTA AcqiAR : ..,..... Eu tenho sempr~ advo
gado a causa. dos t.achi_grnphos, e ainda o faço ; por
que entendo que c de Justica. 
. E' esta uma arte que está ainda mui pouco exer"" 

citada; em Hespanha mesmo e em Portugal, não 
havião . senão_ dous l}ons tachigraphos; os senhores 
gue ~á estive rã o mui bem o hão de saber, um era o 
Martms,_ o o~tro o !\f achado: por consequencia é 
necessano es tmmlar_esta gente de que tanto neéessi-
tamos. · · 

_Eu não me opponho que se faça ltrn projeetó ct.; 
let, mas o que quero é que se estalleleca já um · meio 
de subsistencia para estes homens, porque o pro-
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jecto de lei levará muito tempo; o senado o appro- achamos nesse caso ; mas sim a procurar uma in
vará ou· não, e entretanto estes homens devem de formação do_ estado geral dos negocios pertencentes 
saber se têm para comer, quanto, e porque modo. ã_sua ~epartição p~ra se poderem estatuir as pro-

Precisamos sem duvida de fazer uma lei, mas ap- ndene~as neccssar1as ao bem 1mblico ; e posto que 
provemos interinamente este parecer; pois nós sem a constituição não declare expressamente essa obri
tachigraphos, não sei como faremos saber ao Brazil gação, comtudo pela natureza da cou~a, é verdade 
o que fazemos, e todo ell~ tem os olhos sobre os demonstrada, que o corpo legislativo nada póde 
nossos trabalhos. Portanto faça-se a lei: mas seja resolver ácerca da economia in tema' do Jmperio 
interinamente approvado este parecer. s~1~1 ~er presentes o~ relato_rios do estado da repar: 

O SR. TEIXElltA DE GouvÊA: -Eu sou conforme !Içao mterna ; e tal e a pratica de todos os go,•ernos 
con~ o principio de se assegurar aos tachigraphos a constitucionaes.-P!lço da camara dos deputadvs, 
subsistencia, mas não quero que se cstabeleção or- lO de .I unho de 182b.- Assignados os seuhores da 
dcnados annuacs por um parecer de commissão: commissão, >> 

esta idéa não d1we passar. Sendo apoiada c approvada a urgencia, po:-to f'ID 
A economia da casa, é só nos quatro mezes, aca- discussão, disse 

uados, fecha-se a porta e não sei quem ha de tratar o Sn. ~Lmcos AxTo~10 :- o parecer da com
desta economia: quem ha de pagar, se não existe missão é mui claro : como não podrmos continuar 
folha? lia de o ir receber o tachigrapho ao the- os trabalhos sem havermos informacões relativas 
souro ? E se lhe disserem que se lhe não paga por- aos objectos, que se devem tratar,· e c.-,m0 estas 
que não ha lei'?· .. Acabados os quatro mczes tem existem nas secrewrias, é necessario que se mandrm 
a natureza de ordenados, e por isso deve ser por pedir; e nessa occasião quizera, que ~e declara~se; 
uma lei. que fosse enviada a esta camara uma ~presentacão 

O Sn. SQUZA FnA~ÇA: - Na assembléa consti- que se acha na mesma secretaria, relativa acs pre~ 
tuinte se estabelecerão ordenados aos portei1·os e con- juizos que causarão as tropas na Bahia, objecto sobre 
tiuuos, que os ficarão percebendo; como pois se não que os preju~icad~s ten~ feito petiç~)es ao g~werno 
poderá fazer isto aos tacbigraphos, sem que haja pela sec1·~tar!a. d_o 1m peno, _e lhes foi re~po_ndido por 
uma lei? um offic10 dmg1do no presidente da pronncia que 

O Sn. 'fEIXJ-:ItiA DE Gouvth: -A assembléa pas- S. M. o~ remetteria a assem~léa, para decidir;~ 
•ada era constituinte, podia-o fazer, porque as suas como nao me consta, q_uc esteJa aqm cousa alguma 
decisões tinhão fo1·ça de lei, e nem erão sujeitas á a este respeito ; por isso quizera que juntamente 
sanccão do Imperador; mas nós não o podemos ~em com a resposta qtte S(: der, :su peça que venha a re
scr p"or uma lei, qne passe por ambas as camaras. presentação. que levarão essas pessoas ao throno e 

que se;ão enviadas lambem todas as infOJmacü~!' O Sn.. DrAs :-Não ha muito tempo, que tive o • -• 
desgosto de ser vencido, para que não th·esse força. que tem havido relativament-e a este negocio, ·para 
de lei o regimento interno de ambas as camaras; que, sendo isto sujeito il deliheracão da camara, SI} 

dêm as providencins. • mas como ainda reconheco que ninguem póde fazer 1 senão o que a lei manda; acho que estes ordenados E~ creiu que isto tem re ação com o que se manda 
devem ser regulados por urna lei. Nada se oppõe a pedir ; mas, se parecer, eu mandarei á mesa nina 
que os tachígraphos recebão actualmente segundo indicação. · 
o parecer da commissilo; mas para o futuro não ha O Sn. OoonJco :-O que propõe o nobre depli-
razão para qtte se não faça uma lei. tado creio que não tem nada com o parecPr da 

Ultimando-se a discussão, decidiu·se que tornasse commissão ; o parecer da com missão versa sobre o 
á commissão para formalisar um projecto de lei. modo, porque se ha de responder ao ministro: 

aquillo é uma nova pergunta. que se lhe faz. Tra-
0 SR. LEoo, por parte tia:, com missões de fazenda,· temos primeiro da ma teria do parecer, e quando 0 

o constituicão pedio a palavra com urgencia, para illustre membro mandar á mesa a sua indicarão 
expor o parecer, áccrca do officio do ministro da trataremos ddla competentemente. · ' 
fazenda, em que peuia á camara a resohtção de 0 S l\l A E · •t d b 'd" d d n. · .mcos NTONJO :-;- •u julgava que opa-
eertos quesitos a respe1 o os su 51 lOS os e pu- recer da commissão não offerecia duvida. e ... ue sendo 
lados: e porque a urgencia, posto <{Ue apoiada, não d lh d · f · ·~ 
teve approvaçào, ficou o parecer para entrar con- approva 0 • se e po ena ~z~~ um aditament~ : é 
venientemente na ordem dos trabalhos. umcal_!lente 0 que pretendt ,em me apartai da 

_ . questao. 
O SR. LtNO Coun:mo, como relator da comnussào , , . 

de constituição, disse ter um parer.,er'urgente, e I O SR. CosTA AGUIAR:- .Este adit~m.ento, se o 
dando-lhe o Sr. presidente a palavra, leu o se- honrado membro . me der hcença, d1re.1 q~u~ nada 
"Uinte · I tem com a matena do parecer, e que e obJt:Cto de 
"' I u_ma indicação ;_porque ~ p~recer foi_ em conseqnen-

<< PARECER em de nm offic10 ao rmmstro pedmdo esclareci-
« A commissão de constituicão, á vista do officio ~ent.o~, etc. ; . ao _IJne o ministro responde'!, que 

do ministro do Imperio, diri~rido a esta camara, nao tmba obugaçao de dar es~a conla, sena_o na 
! com data de 31 do passado mez, e em resposta a morte. do Impe_ra~or, ou vac~nCI"; do throno : I~t~ e 
i um outro, que lhe fora dirigido pedindo-lhe contas que foi a commissao, e sobre Isto e_ que a comnnssao 
k daquillo que na fórma da constituicão elle devia ! deu o seu parecer : portanto nao tem nada uma 
'dar a esta cahtara, é de parec~r que sê r~sponda ao I cousa .cof!l a ~mra,_ e deve man~ar~ ,illnstre membro 
dito ministro, que não obstante haver elle respon- a 5!-'a mdJcaçao, nao ~ara ser hda J_a, porque ha ma
dido segundo a letra do officio que lhe fora enviado, j tena pa!a. ordem do d1a. que a mmto tempo se acha 
comtudo S. Ex. deve ficar entendendo que o espirito I por dectdlr ; mas para entrar na ordem dos tra
da camara uão fora dirigido a entrar no exame da balhos. 
administração passada, pois que felizmente n;io nos J O Sn. Ononrco :-Agora fallarei sobre a ma teria 

27 
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do parecer. E.u ·acho muito bem Iundauo. l>~rgun
tal·ei se para legislarmos, temos algumas Yezes 
nec;:•ssidadc de informacões do ministro do im
periÓ? Todos m'3 hão de iespondercomaaffirmativa. 
Ora s!! ha es~a necessidade, dahi não se deduz a 
(>briga~ã.o q,ue tem o m\.n\.c:.\.N d~ \.mpe-r\\} d.~ \\~<;, -~ô." 
essas informaçMs ? Se- é favor que nos faz, p6de 
dizer que nio quer; e nesse ca;;o ficaremos sem os 
esclarecimentos nece3sarios para caminharmos se
guros na formação das !ais ? O negocio é muito 
claro: o ministro ·~xc~deu-Sf;, não tem cabimento 
algun1 tudo que expõe no seu officio. Voto pois pelo 
jJar~ccr da comalissão. 

O Sa. AL\IEIOl E .-\J.BuQUERQL'E :-Eu não desejo 
Ycr as cousas senão em termos, não me parece que 
se diga ao ministro vagainen\e q,ue dê <:on\as; por 
que não ha um sú empregado publico que teuha 
livro de cJntas correntes de toda a sua conducta. 1Ja 
certas cousas que se devea1 pedir, mas dar vagamente 
C·Jlltas, não sei como se possa, seria para isso ne
c.~ssario ter cscripto toda a Slla vida. Portanto é 
pr<!ciso pedir flilfurm:~.ções, mas sobre causas deter-
lllinada s. . 

Os ~.:a~os em qu.: o:; ministros devem dar infor
Íll1Ci"l~s: e~tão na constittticão, mas além disto ser•í 
pt·eêiso fazer uma lei regÚLamentar, "Para se saber 
qilaes são as co usas de que ellcs devem informar ; 
porque n:io se p::\Ja dizer vagam3nte " dê contas. 11 

Dar contas de que·? l>~w isso digo que o parecer da 
COJulJli,;são, scnJo justo em par·te, comtuJo acho 
que n:w se d 0 \'Cnl pedir informações vagas. 

O Sn. Ooonrco :-0 que o nobre deputado acaba 
de tlizer: ni10 se opp:Je ao que eu disse ·: fallei comra 
o princip:o do ministro, que assenta que nos faz um 
fJvor, e não cumvre com uma obrigaçiio. quando 
nos Já os esclarecimentos exigidos. Olharl9 o -pa
J·eccr por rste lado, é optirno, não ha duvida : agora 
:-e para o l))m andamento dos negocios da camara, 
é melhor que pecamos informações mais amplas, ou 
nHmos amplas, isso é questão mui diYersa. Entre
tanto cr~io que nada tem de máo o pedirmos em 
geral es;;P...; esclare \Ímentos. O que não quero deixar 
pas;:ar pGr mndo nenhum é o principio de que n1io 
temo:;; direito de exigir dos ministros inforrQ.ações, 
s ejão estas especiaes, ou geraes. 

O Sn. TEIXF.IU-"' DF. GovvE.\ :-O IJarecer da corn
miss:io ú hem claro. O ministro entendeu que se lhe 
pediilo contas, e 11. commissáo, diz que é ,·erdade que 
isto se podia r.•>llígir da letra do officio, mas que 
itunca fora a intcnç!io da camara pedir essas contas, 
mas sim um relatorio geral da sua secretaria ares
p·~ito do governo das provindas, das camaras, do 
commercio, etc. Este relatorio seguramente é muit.o 
necessario, e niio tão vago como se diz. Eu tambem 
,·otnria contra pedirem-se contas, porque segundo a 
constituicão, estas só se devem exigir nos casos 
nella mJ.rca1os ; mas o argnmento que se produziu 
não tem nada com o caso. 

l) Sn.. LtNo CoutiNHO:- Sr. presid~nl~ quando 
·l'eio a resposta do ministro, mandou-se ver o officio 
que se lhe tinha dirigido, c á. vista do ollicio assentou 
a camara, que o, ministro quanto á primeira parte 
tinha respondido, porque o ofibio que se mandou 
dizia, que dessE; contas sobre os artigos que a. cons
tituicão manda dar, c elle respondeu que cmquanto 
ao ártigo em que a constituição maod:l_ dar contas é 
só pela morte do 1mpeTaàor, ou -vacanc1a elo tbrono, 
e emquanto ao mais disse que desejando S. M. I. con-: 
tribuir com tudo quanto fõr necessario, estava o 

plinis\~o pr~mp\o ~dar as informações particulare~; 
e p~r 1sso e qu_e d1s~e a ~ommissão que o ministro 
tlena ficar na·mtelhgencta de que o <>fficio não foi 
com o espírito de que S. Ex. desse essas contas 
mas sim uma informação circumstanciada do estad~ 
d.~-;, ne~~~ios de sua repartição ; porque, Sr. ptcsi
den_te, ? poder legislativo é a cabeça, mas o exc
cuttvo e os braços, e não se póde fazer nada sem 
clles. 

E' pois preciso que todos os mínistros nos in
Cormcm se ha abusos que se dc-..·ão remediar, as cor
ru_pções que tem observado sohre os empregos pu
bhcos de suas reparti~ões . etc. Sobre taes cousas· é 
que se pedia informações ao ministro do impt>rio, 
afim de que havendo a camara de deliberar sobre 
alguma cou::a lenha já eslas in{ormacões para as 
não estar a pedir todos os dias, demórandoo tra
balho, e eis poque a camara queria uma informacão 
geral de tudo quanto se deve reformar, c abÓlir 
relativnmenlc á sua repartição. 

O s~. S<:~1.W,!1. F\\"~~t.. :- Sr. presidente, eu sou 
franco, quando errar, hei de confessar, que errei, c 
por issu não tenho duvida em dizer que ou a ca
mara errou, nu o mini~tro; se errámos ·reconheça
se o erro, ou se foi o ministro que errou', díga-se-litL' 
q,ue errou. A camara mando~ que se officiasse aos 
ministros de estado para que viesse uma cunta do 
andamento du governo, e de suas administrações 
para a camara a tomar em consideraciJO ; foi uma 
circulai' a todo:; os ministros, e se ó ministro do 
imperio diz que a constituição o não obriga a dar 
esta conta, o mesJJlO de,·c dizer o ministro da guerra, 
e o da justiça; porq11e só existe um artigo da cons~ 
tituição que obriga a que d~ estas contas o ministro 
da fazenda; e neste caso tendo-se mandado a todo~ 
os ministros, é preciso que se reconheça q,uc não 
foi hem mandado. . 

Nada de paliatiros : é dos ]Jomens errar. Se a ca~ 
mara errou, ou o ministro, esta é questão. Eu en
tendo que não pódem deixar de. dar os ministros 
contas officiaes na abertura das camaras, este é o 
esp_irito da constituicão ; pois os ministros é que 
estao ao facto da administração publica, e para 
poderem as camaras fazer as reformas lllarcadas na 
constituição necessitão de informacões. O ministro 
do imperio tem a estatística sobre -á instruccão pu~ 
blica, e ella é precisa para se promover esta mesma 
instrucção, conforme a constituicão. 
Tau_1b~m é da attt·ibuiçào da âsssembléa crear, e 

suoprunrr os e~npreg<!s, se os julgar superfluos ; 
por consequenc1a precisa tambem de conhecer estes 
~mpn~gl)~ e\ c. ~ mas . como a constitui cão não de
termina positivamente de nenhuni, senão do mi- . 
nistro da fazenda, que deve mandar o orcamento 
da rer.~it~a, e despeza, qnando principião as ·sessões, 
se decidirmos que não tem obrigacão o ministro 
d<1 imp·~rio, devemos deci.dir tambem que não a tew 
nenhum dos outros. 

_O Stt. LINO CoUTINao· :-Sr. presidente eu sou 
ta o franco, como o honrado membro, e não entendo 
o que quer dizé'r <<paliativos )> nem a commissão 
usou delles. 

A commissão uscru de uma linguagem polida por 
que não tínhamos precisão de dizer que a ca:nara 
errou, pois de facto se vier o o1Jicio, que se escreveu 
ao m~nistro, _ve:emos . q11:_e _se decidiu uma co usa, 
que_ e contraria a constttutçao; · porque se disse que 
dena dar contas do 9u~ ~a~da a constituição, mas 
o que roa.nda a constitu1çao e quando morrer 0 Im· 
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pera<lor, ou no caso -de vacancia do throno, e não ro_u '!ue as prÕclamações do Rei obrigassem como 
ha nenhum artigo, que fóra destes cnsos mande dar lm, tao coacto se acbaYa o parlamento! :&Ias na va
contas: nesta conformidade o ministro respondeu cancía do throno se reformou esse abuso, sem que 
pela letra da const.ituição, que não póde dar co\\tas nl)\l"il::ssn o menor perigo para a nação, e seus re
senão na morte do Imperador, ou Yacancia do throno presentantes. 
c como se usou da palav_ra « errar » direi que a ca- Este caso é da constituição ingleza, e a nossa o 
mara Prrou ; porque fehzmente não morreu o lm- adoptou sem duvida por preYidencia, e afim de que. 
perador, nem ha vacancia do throno. achando-nos nessas circumstancías, tivessem um 

Por consequencia entenda-se bem o officio, e vet- m~\Q f>Mâ nm~~ia-r o ma'\. Sendo pois este artigo 
se-ha que n~o são paliati':'os, . mas é . maneira de da constituição ingleza adoptado em a nossa de\'e
fallar attencwsamente; po1~ ~•.z-se _mlllt~ be~ que mos entendei-o, tal como se acha na mesma Ingla
a camara reconlw~e que o mm1s1ro nao esta obngado terra. 
a dar contas, porque felizmente não estamos neste Nós não temos obrigacão rcstricta de formar 
c~s_o, m~s que deve en~ender o ~inistro q_ue se exi-~sem-111:1?. (~'i>t.R. ~;y,am~, e só na morte do lmpern
grrao sunp~esmcnte mformaçoc;s para a camara d~r. ou vacancia do throno, é que nol-o detcr
po_der estatuir o quo fôr necessar10 para o bem pu:- mma positivamente a constituição ; mas se nós 
bhco. ficamos inhibidos de a todo o tetnpo o poder 

q ~n. V Ast:o:s~ELLOS: -.Sr. ,IJresidenttl, esta ma- mais _fa~e:, estamo~ _entã_o muito mal, e acaba a 
ter1a e de mutta llllportancm, e a eJtplicacão da in- j c~nsti~Ul<;a{} ; {} \"\\\"\1\."'\~no aul.)ga-'E>e o })Qde-r \e
telligcncia de um artigo constituciollal; pâreciapois g1slatlvo, principia a legislar, comlllette quantos 
que não se dert>ra tratar já, e melhor fôra ficar por abusos quer, e a assembléa tem d~ esperar que se 
ai.,.um tempo adiada. preene~ào os requisitos da morte do Imperador, ou 

'tu é verdade que assignei o parecer, porém con- vacancJa do tbl'Ono, para reformar esses abusos, 
sidcrando melhor, talvez que lloje o não assignasse. podendo haver n10rrido, QU ter-se ret.irado o minis
Não me conformo com es:>a doutrina de que a cons- 11:o, qu~ os commetteu, tornando-se elles assim in
tituição não permiti-e reformas de ahnsos, e exames VLOla,·els, e inutil a lei de responsabilidade que es
Jiara ellas, senão nos dous casos: da morte do lm- tamos fazendo. 
perador, ou vacancia do throno: mas que se pódem ~e não d~sc~tíss~mos tão ~e repente, se tivessemos 
fazer essas reformas a todo o tempo. adiado a md1caçao quo cu fiz com a emenda do 

O que é preciso é fazer~se uma lei a este respeito Sr. Castodio Dias, talvez agora não houvesse este 
qtw declare que os ministros de estado devem da; embaraço, e não gastassemos o tempo em discuür 
l~ontas ás camtlras, ou deixando isto para a lei de sessão, ou não obrigados os ministros a dar esta 
1·esponsabilidade doclaral~o uella. CO!Jl~ 1 dizendo-se até que a camara enou quando o 

J ul;;o que o ministro do impcrio não tem r<tzão eXIgiU .. 
em dizer que ~ào esti\ sujeito a d~r contas; pois o f! nun·Istro mesmo se contra~iz, quando por g~ne
devem fazer, amda que se não ,·erifiquem os requi- ros1dade promette dar essas mformacões; pois se 
sito$ da morte do imperador ou va~artcia do throno. lhe é prohibido pela constituição dal-·tJs senão nos 

E' preciso que a a~sembléa geral seja informada casos declarados, não póde o ministro por genero
Pxactamente do estado da nat~âo para poder lecislar sidade rom .esta camara restringir a constituicão. 
com aceito, e não o póde fazêr sem a conta d~ ad- "Emilm, Sr. presiàente, os ministros devem da-r as 
ministração, para reformar os abusos. contas, mesmo para que fiquem no archivo desta 

A cunstituicã.o no arl. 1~, aonde se declarão as camara para os nossos successores, quando se ve~ 
attribuiçõ0.s dá asscmbléa geral, no § 6.0 diz que á nha a ,·erificar esse fatal acontecimento da morte do 
assembléa pertence instituir o exame da adminis:. Imperador, ou vacancia dothrono. 
tracão que acauou, para se reformarem os abu:;os E\\ ~~\\ _?()t\anl o, torno· a dizer, ·da opinião do 
nella introduzidos; mas não diz que em nenhum Sr. Al!n~1da e Albuq!!erque, que. o negocio volte á 
outro tempo se não poderá fazer esse exame, e re- corm!lt~sao para que faça uma Ie1 declarando como 
forma: o que determina é que sémpre infallivel- os l_!lmtstros de estado devem dar estas contas, ou 
mente deve a assombléa instituir este exame todas senao que fique para quando se tratar da lei dares
as vezes, que se verificarem as. duas h-yi~otheses: \)~nsa.b'.l.i.dad~·. "?~'"'-a m!l\':na é õe 1mportancia, e a 
morte do Imperador, on vacancra do throno, e isto nao devemos tratar _precipitadamente. 
não exclúe que a as:;emb_Iéa. pl}ssa fa:wr este exame, o Sa. Cauz:- Eu tambem não convenho com a 
quand?? ent~nder comemente. . resposta do ministro. 

O tmmsteno tende sempre ao abuso do poder, que . . . 
lhe foi confiado pelo monarcha: este é o seu mal in- Alg~us Srs_. deputad?s cheu~s d~_theonas, tem 
demico. fallado, m_as e necessano que nao seJao estas aereas, 
~ós somos os guardas da constituição, pode- e se r~d~~o a factos. 

mos a todo o tempo advertir o ministerio de seus Os mmistros de estado são os que mais estão á 
erros, e mesmo castigai-o; pódem porém occorrer C<!rrente dos negocios; é preciso pois .que elles in
c~rcumstancias tão ~ond~rosas, que seja muito ar- formem a esta ca.I!lar~; m~lhor será. que assistão, 
nscado ao corpo legislativo o en~rar neste exame, e como na Fr~nça, a d1scussao da!! _leis; ~e tenhão 

· fazer as reformas; pódem l1aver Circumstancias taes voto consultivo, mas nunca decisivo, senao sendo 
qu!1 obriguem o corpo lt>gislativo a sanciopar me; deputados: nesta hypothese é mui conveniente que 
didas mesmo anti-consti!uc.ionaes, ha muitos,~xem- elles infon:nem sobre ca~a lei em particular que a 
plos nas nações estrange1ras: a Inglaterra é um paiz Ca~J!ara haJa _de fazer; .P~Is em geral de que servem 
classico da liberdade, e tem-se visto em tão tristes as mformaçoes 'dos mm1stros '! Nós decidimos em 
eircumst.ancias. globo 2 E que tempo tem o ministro. para dar essa 

~ntre muitos factos que poderia citar, lembrarei co~a gera~? Ella e uma hlstoria!. que abrange annos, 
umcamente um : - e nao se pode fazer tambem senao em annos. 

O parlamento no tempo de Henrique Vlli decla- _ Cada um dos Srs. de9utados tem a iniciativa, 
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pód~ fazer as i!Jdicaçõ<)~ .. ~ue quizer, e sobre ellas do officio o ministro respondeu mui bem; mas que 
dcl'e então ouvir-se o mm1stro. nem por isso se deve julgar desobrigados de apr·~-

A constituição guardou silencio sobre isto, e s6 sentar o relatorio dos negocios de suas reparticões; 
diz que o ministro da fazenda dê contas, mas isto é sem duvida nenhuma todos são obrigados a isso, e 
o que vejo praticado na França, e o que tenho lido não é s1) o ministro da fazenda. 
em os autoras de melhor nota. O Sn. VEllGUElllO:- He um facto que a consti-

0 Sn. AMIEIDA E ALnt:QUERQUE:- Se a camara ção não determina expressamente que o ministro 
errou ou não, não sei, tratarei üa importanc~a da apresente a conta do sua reparticão, clla não esta
materia. Disse que não podíamos pedir vagamente belcce isto, talvez por julgar cotisa ociosa. 
contas de conducta aos ministros. Tenho lido muitas constituições, e não vejo que 

E' preciso determinar quaes são as cousas que o alguma determine isto expressamente, porém ew 
ministro der o informar : deve fazer-se ditrerenca todos os governos constitucionaes os ministros aprc
entre ministro, e ministerio; nós sabemos que Ós sentão ás camaras o rdaturio de suas respectlvas 
ministros obrão destacadamente, não obrão sempre repartições. 
de· accordo, e com consentimento dos outros; se o Portanto, ainda que a constituição não expresse 
1izessem, então a c amara poderia exigir o estado de claramente, é da natureza da co usa que este relato
todos os negocios: entretanto o ministro do im- rio se apresente. 
perio é de uma repartição, o ministro da g_uerra de O ministro entendeu a letra da constituicão; mas 
outra etc., é prcci!'o determinar pois o que deve se entendeu o espírito, e~ta é toda a questão. 
apresentar cada um; é preciso por isso estabelecer Seguramente segundo a letm da constituicão ellc 
uma lei; porqué por ora não se sabe o que se pede, não é obrigado a dar este rclatorio, porque â CO!ll;
nem o que se ha de pedir. tituição o não diz, pois, como toJas as outras o julgou 

"Na minha opinião o ministro respondeu ao pé da supedluo; mas segundo o seu espil'ltO, não pódt: 
letra da constituil,:ão. A ca111ara se precisa informa- ha\·cr duvida que o minis110 é obrigado a apresen
ções, pôde-as pedir quando for mister; e querendo tal-o, como já se tem mostrado; c por isso me pa
quc as informações ~ej;1o gcraes, é necessario então rece mui hem fundado o parecer da conunissão quo 
fazer uma lei para o ministro ser obrigado a apresen- vai tirar todo o equivoco .. 
tar o que nella se dcterminar.Não se dere tratar pre- Emquanto ao ruinistro,-tomando a rcquisiei"to por 
dpitadamente este ohjecto. uma determinação da ldra da constituiçilo, :tltcrou 

O Sn. TEIXEII\A DE Gouvü:- Sr. presidente, as cousas, c confunuw casos que são muito distin
tem-se fallado em :>er franco, eu o sou em dizer a elos: quem é que quer agora instituir esse f'xame 
minha opinião, e lambem digo que não erramos. que manda a constiluiçiw? E:>tamos nesse ca~o? 

A camara só exigiu que se desse conta daquillo E como é que se púdem confundir factos tão di-
que era marcado na fó1 ma da constituit::ão: e o que versos, como ~ii? pe~ir informações, ou fazer o 
se fez no officio? exame d": adnumstraçao passada!_ Se dcsgt·nt::ada

No preambulo exige-se uma informação, e termina mente eshressemos nesse caso, havwmos dedizPr ao 
com a conta. ministro di\-nos informacõ!'s! 

Parece que este omcio tem duas partes, e foi Ao contrario havíamos de nomear uma commis-
isto o que motivou o responder o ministro na flhma são, e ir ã secreta da procl'der ao exnnw, isto é qne 
que respondeu: emquanto á conta disse o ministro é instituir exame : informar simplesmente, como se 
que não ha nenhum artigo na constituição, que o exigia do estado das cousas para se tomarem as me
obrigue a dal-a actualmentc, mas entendendo pela didas legislativas, que sejão convenientes ao hem "'C
mesma letra do officio, que o espírito da camara se ral da nação, isto é caso muito diverso, que não ~ei 
dirigia a uma informação daquella administração, como se possa confundir com o mencionado exame. 
accrescentou, que o ministerio de Sua :\Iagestade Portanto eu sou de ,·oto que passe o parecer da 
franqueará á camarainformações :.por isso não errou commiss~o, _e ~e diga ao ministro que aqui não se 
o ministro, nem errou a c amara; a c amara em man- trata de mstttmr exame, trata-se de sallt'r do estado 
dar pedir o rclatorio exige mais alguma cousa. actnal da repartição, pat·a por esse conhecimento so 

Agora emquanto a dizer-se que só o ministro da ~stab~lecere.m as leis qne convenhão, e supposto que 
fazenda é obrigado a dar contas para sabermos are. 1stu na o esta expressamente declarado na coustitui
eeita, e despeza; lambem na constituição ha um ar- ção, é conforme com o seu espírito : em todos os 
tigo que diz, que á assembléa pertence determinar governos constitucionaes os ministros apresentão 
o numero de tropas, e o ministro da guerra por este esse relatorio. 
artig? ~ obrig~do ~dar o relatorio; ha outro artigo o SR. L!NO CiH.'TI:-lllO:- Um honrado membro 
do nnn~st~o_daJu_stiça; e co~ effeito mesmo qttando muito se affiigio para por fim dizer que só se esta
a conshtmça? nao tocasse msto em parte algum~, belecem theorias. 
não se podena negar que é do nosso systema coosll- 0 . , . . 
tucional, que os ministros dêm os relatorios; porque . qu_e se tem dJ to e que o Inlmstr? t?n:ou o offi
aos ministros"se remettem as queixas, c as reclama- CI~ mais no n~~r ~a le_tra da _co~stttmçao, do que 
cões: elles é que estão ao facto dos abusos, e as se.,undo ? espmto • e •1 comm~s~a.o no seu p~rec~r 
êamaras os não pódem remediar sem que lhes sejão ,declaro_~ Isto. mesmo, qne o e~p1nto do offic10 nao 
patentes. ·· · era p~dl! ~s contas ~m qt~e .fa~lao os dous artigos da 

. . . . _ . constltmçao, mas s1m ex1g1r mformaçõPs, que se-
Disse-se ma1s que este re~ator1~ ~ao serv_ta _de gundo a mesma constituicão tem o ministro obrio-a

cousa nenh?-ma; este relato no va1 a commtssao, ção de dar: porque é um ·racto de uma verdade de- · 
el!a ~ examma, e apresenta á. camar~- o seu p~recer: monstrada, é um facto de todos os povos constitu-
113;0 _e escusa.do; por!lue pedirmos mforrpa_çoes ao cionaes, que o ministro tem otirigacão de dar contas 
m1mstro, vai o offic10, volta outra vez, e vao-se os ao poder legislativo do estado em que se achão os 
trabalhos sempre atrazando. negocios pnblicos, afim de que se possão tomar a~ 

Em conclusão, eu entendo que segundo a letra medidas que se julgarem convenientes. 
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O parecer da com missão nada mais fe:t do que cs- informaçõl!s, ou nós não podemos fazl!r as reformas 

clarecer o officio, que se mandou, visto que o mi- d~s abuso~; _se podemos, C!J~ào á constituição per
nistro o tomou segundo a sua letra, e não segundo rmtt~, ~ nao 1mpede essa~ mformaçõcs; mas da-las 
o seu espírito. o. muustro por generosidade, não sei o que quer 

A respeito dos dous artigos marcados, quando d1zer, só se o ministro se iulga superior áconstituir.ão; 
••conteça esse dtsgraçado caso da morte do lmJle- porque entc~de que ella o prohibe, e quer dá-Ias 
rador, então suppõe-se que vagarão lambem todos por generos1dade: o officio do mínisho é portanto 
os lugares de secretarias de estado, e logo o corpo c.ontradictorio, e a camara não errou. J~ntretanto 
legislativo vai instituir actiYamente o exame de não temos Jl(•ccssi~ad_c de dar satisfações,_ c julgo 
todos os n(lgocios publicas por via de uma commis- que nos den:mws l1m:tar a formar um proJCCto de 
!'ào nomeada ad hoc: isto, como já se disse, é caso )e i, que marque aos ministros esw. obrigação, afim 
muito differente; por que uma cousa é insLituir de que não fique ao seu arbítrio. ~ 
activamente el'te exame, suppondo-se vago o minis- . Su-pp<mham~Js, que ainda sendo recon\u:~cida es\n 
terio, c outra exigir informações, ainda quegcraes ob~igação do ministro, elle não apresenta o n·la
na fôrma ordinaria. tOI'JO, ou qu? só o apresenta_ em tempo. que não 

l'\a ahcrlura da sessão, diz a constiluicào (leu o possa apro,·citar á <:amara, nao ha penD a1guma que 
art. 173) : neste artigo, debaixo desta ·doutrina se lhe imponha, por is:;:o acho que se deYe formar 
geral, se comprchendem todos osnegocíos da admi- este projecto de lei, l{lle marque as con\as e iníor
nistra<;ào pul>lica, examinar o andamento das cousas, maçôes, que os ministros devem dar, c se declarem 
~aiJer o que é preciso proYídenciar, c o que é as penas, a que flcão sujeitos, ou então que esta 
neccssario reformar: se nós \emos essa obTigação, ·1nateria fique l'cscn-ada para se accrcsccntar na lei 
1ambcm temos direito de procurar os meios de a da responsabilidade: isto me parece de infallivel 
rumprirmns, c é então de ro3lricta nccessidade.que necessidade. Disse um illustrc deputado, que não 
t> minislerío seja obrigado a dar as informações pe- pótle entender como o ministro dê contos em geral, 
didas: cllcs conhecem que tem esta obrigação, mas isto é muito facil, ao menos assim acontece nas 
<tuerem da~ as infonnações parcia\m<m~e segun~o outras nacões, e agora mesmo me leml>ra, que ha 
,;o lhes pedir, c não em geral de tudo: Isto em s1 é uma lei dê Outubro de 1823, que determina que os 
indill'!!rcnte, porém cmquanto á economia de tempo conselhos dêm uma conta exacta de todos os factos 
Yale alguma \:OU!'a para nitb estarmos todos os dias ao poder executivo para ser apresentada á. assembléa 
tom pedidos e ofiicios. geral: isto_ es~~ detL'n~inado em lei: portanto pa-

Ncstcs termos é preciso que se declare que não é rece que na.o e m}possn-el. 
obsequio que os ministros fazem á camara; 1uns D}ssc. mai_s, que se ma~de chamar os ministro~, 
.-im que olles tem oLrigação de dar estas contas, pot·cm Isto e que n110 pude ser em todos os caso!', 
c1uando se lhes pedirem. l'or conscqucncia conclúo porque a coustiiUição o não determina, nem póde 
tJUC o parecer da commissão desempenhou a thcoria eOifar no seu espírito, c o ministro só virá, sB 
ele todos os Srs. deputados, quando se conforma quizer, porque\ torno a dizer não é obrigado senão 
tom uma ,·erdadc demonstrada pelo systema de em CCI·tos casos especiaes, se acontece na Franca 
todos os governos constitucionaes, o mesmo pela isso, ha out~·as razões_; . a in!ciatiya pertence áo 
letra do attigo citado, que os ministros devem dar pod~r rxecutwo, e o mnnstro e que vem apresentar 
•·ssas contas, para se pro,·idcnciar aquillo que f<lr a lei para se discutir. l'ortanto, S!·. presidente, 
mister. julgo que não se de,·e responder cousa alguma ao 

ministro. 
O SR. Cnuz :-Eu jft disse que as informações ge· 

1-acs de nada scrvião: que se devia determinar, O SIL· VERGt;EIRO :-Diz o honrado membro, que 
quando se discutisscnJ as leis, principalmente pela e preciso formar· uma lei. Este caso é uma das 
ultima Yez que viesse o ministro assistir, para ver aUrihuições do millil"tro, pertence ao regimento par
se erão conformes ao andamento dos negocios: islo ticnlar delles, quando se formar este regimento ha 
é que me parece que de,·ia a camara admithr; não de entrar este artigo constitucional, isso sem du
ê meu, é do que tenho lido, c assim se pratica na vida nenhuma. Agora· a questão é se, emquanto 
França, na camara dos de.rut.ados. Deve vir o mi- não ha este regimento, não deve o ministro cumprir 
nistro; porque na verdade !'ão elles que estão mais o que é da n~ttureza do seu empre...,o, se não deYem 
a corrente dos negocios, e nós temos necessidade apresentar o estado de cada uma das suas re.parti
destas informações ; porém em globo são mui diffi- ções, para a camara fo1mar as leis conforme o sys
cultosas, e não podem ser, e nem nós decidimos em tema constitucional. 
globo, mas sim em especie. O que vem fazer agora a lei ? Ella niío póde ter 

o Sa. VAscoNCELLOS :-Eu já e:xpuz a minha opi- effeito r~troactiYo. A pena, que ha de soffrer o mi
nião, mas tornarei a insistir; porque a julgo muito nistro, é a da opinião plllllica, segundo o seu pro
conforme á. constituicão. Eu disse que a assembléa ceder; se der contas, dirá á naciio. o ministro é 
geral póde instituir exame da administração quando constitucional, querconconerparâ o bem da nação; 
lhe agradar, póde reformar os abusos, só com a se as negar, {1irá emão, que o ministro quer pôr 
d.ifferonça, que na morte do Imperador ou -vacancia entrayes á coustituicão, quer impedir os estabele
uo throno, fica suspenso 0 ministerio, e em outro cimentos de utilidade publica, que é inimigo da 
qualquer caso, não, mas continúa a trabalhar; no nacáo; eis-aqui 0 que 11a de pronunciar a opinião 
primeiro caso é da obrigação da camara, no segundo publica. Não depende pois de um:~ lei para se exi
é arbitrario; e póde a camara consultar as circums- girem as informações. Diga-se ao ministro qne não 
tancias da nacão: el!ta é a verdadeira letra da fallamos no artigo, da constituição, fallamos em 
constituição, âliás seria urn absurdo. Quanto mais informações g('raes, que são obrigados a dar, c 
se tem fallado na camara, mais me persuado que q~~ando 0 não fizerem, ~ nação pronunciará a opi
a camara procedeu muito constitucionalmente; pois .mao, que de,·e pronunciar. 
das duas uma, ou o ministro é obrigado a dar essas O Sn. \)IXTO no L\GO :-Todos os honrados mem-

28 
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bros tem di'"ergido uns dos outros sobre o objecto 
c:n questão. Eu quero pois dartambem o meu voto. 
Alguns Srs. tem trazido exempl~s.~as nações estran
geiras para firmarem suas opm10es; mas quando 
temos a constituição, que nos importa com as na
ções estrangeiras ? O ministro demais está prompto 
para dar as informações, que se precisarem, como 
diz no ultimo período de sua carta, e uma ''ez que 
as dê, que nos importa que seja ou não por obli
gacão '! .A resposta da commissão é excellcnte, é 
chêia de expressões ch·js; e portanto é o meu voto, 
" não estou senão pelo parecel' da com missão. 

O SR. Dl.\s :-Perguntarei se a constituição é 
para a consorYação, ou destruição do Imperio ? A 
nin .... uem é . occulto que se não se reformarem os 
abu~os, que todos os dias se introduzem nella, virá 
a ter um 11m mui differente daquelle com que foi 
intentada: porém estes abusos não se poderilõ re
formar, se a camara não ti\·er as informacões de que 
prec.isa. Nós so111os obrigados a sustentú a c,on~ti
tuição, e reformar os seus abusC!"• .e não .nos e hv~e 
ceder inteiramente nada deste dtrello. D1zer o mi
nistro que não é obrigado a dar info~m~ções quando 
o hem genll o exige ! O seu.,QffiClO e promover o 
bem publico, e não interpretar. a constituição contra 
o 1·oto da cmnara; o seu YOto é um voto isolado, 
•1ue não pódr. ler vn\or, e elle deve sujeitar-se ao que 
a camara entender; pot·que tambem não está na 
conslituit;fto que ellc não dê contas., c é do sc11 c5pi
ríto que as de,·e dar. 

A c1mstituiç~ão nfto quer mysterios na adminis
tmcão publica, r o ministro os pretende ainda. con
sor\·ar. Se continuamos assim, não poderemos dar 
1·em"!dio algum com acerto aos males que se apre
sentem, porque ninguem póde dar remedio a aquillo 
que não conhece. O ministro parece que pretende 
isto, e ntSs não de,·emos ser menos arrogantes em 
lhe pedir as informações do que elle em no-las 
negar. 

O SR. CLEliE:-;;TF. PEREII\~ :-Versa a questão prin
cíp.11 sobre a resposta, que se tkwe dar a.o offic10 do 
nlinistro do lmperio, e por esta occasião tem-se 
!>ltscitado quatro questões incidentes: I. a Se esta 
c.amara deliheroLt mal em mandar pedir ao mesmo 
ministro a conta da sua administração, que elle re
':llsa dar ? 2.• Se o ministro obrou inconstitucio
nalmente em re~tponder, que não está obrigado a 
dar esta conta por se não ter verificado feliz
mente nenhum dos dous casos especificados 110 
art. 15 &; 6. 0 da constituição? 3.• Se esta camara 
não pó de conhecer dos abusos da administração. fora 
uos mesmos casos~ 4.a fmalmente. "Se os ministros 
estão obrigados a dar informações geraes de todos 
os negocios das suas repartições, ou sómente as 
particulares, que se lhes pedirem? 

Quanto á primeira questão, cumpre saber, que 
a camara deliberou, que se pedissem aos ministros 
em geral, que dessem as contas, que estão obri~ 
gados a dar pela constituiç:,ão··: c esta deliher.a~ão foi 
acertada por ser claro, que todos os mtmstros, 
menos o do Imperio, tem algumas contas que dar; 
o da justiça, porque consta que suspendeu em certas 
províncias alg11mas das formalidades, que garantem 
a liberdade individual dos cidadãos brazileiros; o 
dos negocios estrangeiros, porque ha tractados, que 
devem. ser communicados á assembléa geral; da 
guerra a marinha, {>Orque são obrigados a dar a 
informação necessana para se fixaram as forças de 
mar, e de terra, e o ministro finalmente da fazenda, 

que deve vir apresentar nesta camara o balanco 
geral da recei:a e despeza do thesourô, e o orcã
mento das despezas para o· anno futuro; comó a 
"i'espeito de todos os sobreditos ministros é expresso 
na constituição nos arts. 15 S) 16, 102 ~ 8; 172 e 
179 ~ 35. E sendo isto assim, r.onw póde entrar 
em duvida, que a camara deliberou bem ? E' ver
dade que fôra melhor, que a circular de tal requi
sicão não fosse ao ministro do Imperio: mas esta 
falta foi effeito de uma má intelligencia da secre
taria sobre o que queria a camara, falta, da qual a 
mesma secretaria quasi se justifica á vista da gene
r!lljdade, com que se mandou fazer aquella requi
Slçao. 

!)assando á segunda questão, sustentarei que o 
ministro cumprio com o seu dever em responder, 
que pela constituição não está. obrigado a dar a 
conta, que se lhe pedio, por se não ter felizmente 
verHicado nenhum dos dous casos, cJn que ella a 
manda dar. Isto é uma verdade tão evidente, que 
·nenhum dos honrados deputados, que tem fallado 
contra o ministro, o tem negado, e até o parecer 
da coromissii.o de constituição a reconheceu. . 

Apczar disto, pretende-se que o ministro obrou 
mal: porque não obstante haver respondido se
gundo a letra do oficio, que lhe foi dirigido, com 
tudo não devia. ter entendido o mesmo officio a.o pé 
da letra, mas segundo o espiritt) do que a camara 
queria: que não era essa• conta da administracão, 
mas sim uma informação get·al dos negocios da ·sua 
repartição. · 

Eu não posso ser injusto, Sr. presidente: I>oi, 
o ministro respondeu segundo a letra do officio, o 
não respondeu bem? O officio pedia-lhe a contas 
que na f6rma da constitllição elle está obrigado a 
dar, e quer-se que o ministro entendesse, que a ca
mara não queria esta ~onta, mas sim uma infor
macão do estado dos ul3gocios da sua repartição'? 
Os homens explicão-se por palavras; e e!!tas ex
primem um sentido proprio ajustado na sociedade, 
e é neste sentido proprio, que ellas devem ser enten
didas : como pois se disse uma cousa, e agora se 
quer, que se entendesse outra 'l Di~a-se que o mi
nistro respondeu bem, que esta e a verdade: ao 
menos os meus :princípios são, que visto não haver 
artigo constituciOnal, que obrigue o ministro a dar 
a conta exigida, é forcoso confessar, que respondeu 
bem, e muito constitucionalmente. E eu folgo 
muito de que este ministro responda a esta camara, 
que não cumpre a requisição, que se lhe fez por 
não estar obrigado pela constituição .. . quando elle 
a •infringir, teremos dobrado direito para exigir 
de.lle a responsabilidade, que a mesma constituicão 
lhe impõe. • 

A terceira questão não merece este nome, e de
pois do que com tanta eru:licção acaba de expôr um 
illustre preopinante, demontrando a verdadeira 
intelligenéiada constituição art. 13 § 6.•, s6 tenho 
a dizer, que este artigo da constituição não se oppõe 
ás reformas dos abusos da administração existente, ·· 
que por força se hão de fazer como convier, e se não 
para que fim nos· reunio a nação neste lugar ? 

A quarta e ultima questão tem sido aqui susci
tada mais de uma vez: eu sempre tenho sido de 
parecer, que se não peção informações geraes ao 
governo e ainda estou nos mesmos princípios: por
que nem elles estão obrigados a dal-as, nem as 
podem dar cxactas. Digo que os ministros não tem 
obrigação de dar iuformac;.ões geraes, porque não 
conheço a lei, que lhes impõe essa obrigação: e se 
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não existe esta lei, e pelo art. 1 '19 § 1. o nenhum ci
dadão brazileíro póde ser obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma cou.sa se não em virtude da lei, 
como se pretende obrigar os ministros a fazer uma 
cous~ a que não estão obrigados por lei 'l .1\fuito 
embora se argumente com a natureza <fo systema 
constitucional : e se conclúa della, que os ministros 
tem obrigacâo da dar essas informações geraes; 
porque se esse argumento valesse, e se admittisse, 
nada haveria a que se não podesse obrigar os minis
tros: a natureza do nosso systema constitucional 
está na nossa · constituição: della.._é que devemos 
tirar as obrigações dos ministros ; e como esta não 
está lá expressa, direi que a não tem; porque 
sempre exigirei que a constituição se entenda no 
seu sentido lltteral; e se assim não fõr, brevemente 
ficaremos sem ella. Além disto não é possiYel que 
os ministros dêm essas informacões exactas; e neste 
sentido, se as dessem, vírião a ·ser uteis. · 

De tudo conclúo, que o ministro do imperio se 
houve constitucionalmente, na resposta do se11 ofi
cio : e por isso acho ocioso, e até ineonsiderado, 
que ~e lh_e envie a explicação do que esta c~mara 
queria dizer, proposta no parecer da commLssã<l: 
voto portanto contra este, e proponho, que sobre o 
1nesmo officio se decida, que fica à camara intei
rada; e a querer-s-e responder ao ministro, seja no 
sentido da emenda que vou enviar á mesa. 

O SR. 1\bRcos AsTOXIo :-A rnateria está muito 
bem explicada pelo illustre deputado, que acabou 
de fallar. 

A constituição tem marcado os casos sobre que os 
miniitros, devem especificamente informar estaca
mara, e não os· obriga a Olttro nenhum, e muito 
menos a darem informações geraes. 

Nenhum cidadão é obrigado a uma cousa que a 
lei não determina; o ministro está ne~le caso. Elle 
se presta ás requisições particulares e ni~to mostra 
o desejo do andamento do systema constitucional. 
Demais, o ministro tem enviado objectos sobre es
tatística e outros varíos requerimentos; parece pois 
que o ministro tem cumprido com a sua obrigacão, 
l: tem mostrado ser verdadeiro con~lituciona\. • 

Veio então á mesa a emenda do. Sr. Clemente 
Pereira, assignada tambem pelo Sr. Vergueiro, a 
qual foi lida no theor seg~nte ~ 

« Proponho que se responda ao officío do mi
nistro do Imperio.-Ficou a camara inteirada. >> 
-Foi apoiada, e continuando a discussão, disse 

O Sn.. BAP'rtsu PEREIRA :-Dar contas, ou dar 
informacões, são co usas muito diversas: a aquellas 
não podemos obrigar os ministros, senão nos casos 
marcados pela constituição, estas podemos pedir 
sempre que nos forem necessarias. 

O officio que se dirigio desta camara, foi equi
voco e dahi toda a duvida: attendidos ·os fins para 
que a assembléa geral se installou, não é toleravel 
negar-lhes os meios para alli chegar; mas nós 
temos assáz embrplhado esta questão de nenhum 
momento, já porque não fixamos o sentido ás pa
lavras, já porque pretendemos formar interpreta
ções forçadas á constituição, o que não convém. 

Os ministros não podem ser obrigados a dar 
contas, senão no caso que a constituição marca; 
Dizer-se o contrario com o fundamento de que a lei 
que servi o de fonte á constituição assim o ordena, é 
avançar um erro; nada temos eom iont~s proximas, 
ou remot.as; o que nos deve guiar é a letra da cons-

tituição. Seja qual fôr a pratica ingleza ; a consti-· 
tuição despresou essa providencia. 

Quando qualquer legislador adapta uma lei ex
tranha, é de toda a prudencia não a copiar cega
mente,. mas lan~r . mão· da9.uella parte, que é 
convemente., naçao que a vat adoptar: foi isto o 
que se íez, ~v1do _se formou a constituição; não 
se tel'e attençao senao ao que era aplíca-vel a nós; 
portanto, o argumento tirado da constituicão ín
gleza, nã? ~ bem trazido. Deve ficar porém ei'n regra 
que os mm1stros nos devem dar, não só as infor
maçãés nos casos em que a constituição m:mda dar, 
como em tudo o mais que a camara nssentar que 
~ão.p~de trabalhar pa_ra_1Jem dos povos, sen)'e11as; 
mshtutr exame de admmtstracrw, não· e como· os 
ministros se prestão ao que nos pódd servir dei
xemos a queslão, decidindo-se que a camar~ fica 
inteirada. 
V~io mais á mesa a seguinte emonda do Sr. Vt-r

gumro. 
<< Que se diga ao ministro, que esta carnara para 

prover a bem geral da nação, necessita saber o es
tad~ a_ctual da sua repartição, e por isso espera que 
o mmtstto mande o seu relatorio. l1-Foi apoiada. 

O Sn. FE\\t\EI\\.\ FÍ\,\Nr..\ :-Sr. presidente, diz a 
constituição: << A assembléa geral etc., (leu o 
art. 1'13) não sei como de outro modo se Jlosta fazer 
este exame da constituição ; creio qúe o meto obYio 
é mandar-se pedir a cada um dos chefes das repar
tições a conta. E' obrigaç.'\o enminar. se a consti
tuição tem sido observada, deYem-nos dar estas 
informações, parece que não hil duvida.. l)ortanto 
não é necessario lei para isto, o artigo é clarissimo, 
não admitte inlerpretações. 

O SR. ll\l'TIST.\ PEni.Il\A : - Que esta camara 
póde examinar, se a constituição politica do Im
perío tem, ou não sido observada, é principio de
que ninguem duvida e menos de que para chegar a 
esse conhecimento, se possa fazer tudo quanto íôr 
necessario; mas daqui não se, infere o direito de 
exaro<: da administração passada, antes do· tempo 
propno : se nos constar de qualquer infl'accào da· 
lei, devemos examinai-a ; isto porém jámais se po
derá chamareJCame geral; elle é parcial, e para esse 
caso poderemos pedir os devidos· esclarecimentos. 

Nem se diga que se a constituição não marcou a 
extensão, e qualidade das inforrnacões que nos é 
licit<? pedir, .que ficamos inhibidos "de o fazer, por
que lSso sena o mesmo que querer os fins, c negar 
os meios; nem a constituição deveria entrar nessa 
especificacão, porque muitos casos seriiio ommissos 
e em prejuízo dos nossos trabalhos e bem da nação. 

A lei é clara, e não precisamos de interpt·eta-la. 
Finalmente Sr. presidente, suppõe alguns nobres 
deputados, que a não estarmos habilitados para 
tudo, o não estamos para algumas cousas; isso é 
negar o termo medio. 

Peção-se informações aos ministros, elles no-Ias 
darão, e isso é quanto nos importa, e convém. Con
tentemo-nos com a letra da lei e quando fôr tempo 
opportuno enehão-se as lacunas, que a experiencia 
mostr~r n~ constituição. Voto pois que fique a ea
mara mteuada. 

Havendo por fhn o Sr. Soledade feito mais al
gumas reflexões em favor do parecer _e jnlgada a 
materia sumcien~emente discutida, posta á votação, 
venceu-se que nao era approvado o parecer, e que 
ficando a can1a·ra inteirada, nada se respondesse ao 
ministro do Imperio. Teve então lugar a incidente 
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questfto, se estava ou não prejudicada, por esta vo
tarão a emenda do Sr .. Vergueiro, dizendo o mesmo 

SR. VERGUEIRO:-A minha emenda não está pre-
judicada. · 

O SR. CosTA AcuuR: -'- Por bem da ordem. 
Tanto se discutiu o parecer, como a emenda, e uma 
vez, que se decidio a materia de outro modo, .está a 
emenda prejudicada : agora, se se quer constderar 
como indicação, é outro caso. 

resposta ao referido officio, e para que o faca pre
sente á camara dos deputados. Deus guârde a 
V. Ex. Paço, em lO de Junho de 1826.-Barã.o de 
Lages.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada.n 

RELAÇÃO CIRCUMSTANCIADA DOS MOTIVOS PORQUE FORÃO 
PRESOS OS OFFICIAES PERlSA1tiBUCANOS, ~IENCIOX.~

DOS NOS REQUERIMENTOS, QUE ACCOJilPA~HARÃO O 
OFFJCJO DE 5 DO CORRENTE lllEZ. 

O SR. SouzA FnAJSC,l :-Não está prejudicada :de
cidiu-se que a camará ficava inteirada; agora porém Ricardo Ramos de Carvalho, foi provido ao posto 
diz-se ao ministro, que se espera que elle . mande 0 de major do extincto regimento de 1\[onta-Brexas 
relatorio para esta camara tomar as med~das, que pelo intruso presidente l\Ianoel de Carvalho: pri
forem convenientes: deve em consequenc1a proce- sioneiro em Olinda em 17 de Setembro de 1824, e 
der-se á votação como emenda ao parecer. ·por ter fugido•da fortaleza do Brum, não accom
~ O SR. VERGliEIRO :-A emenda não está preju- panhou os presos que vierão para esta curte no 1.0 

dicada eu ao menos assim o creio, que o ministro de Dezembro. 
ba de dar mformacões particulares está a camara Joaquim José AIYes Lima, tenente do cxtincto 
inteirada, porém d·eve dar as informaçücs geraes, 2. 0 batalhão de l.• linha: prisioneiro no Ceará tendo 
que se pedem. marchaào para aquella província com a tropa re-

0 SR. VAscoNCELLOS :-A emenda quer que se belde de l'ernamlluco. 
peção as contas ao ministro: a camara já assentou, Manoel Joaquim Parahyba, Capitão de milícias 
que e~tava int.ci~·ada, .m~s inteira<;J.a de q'!~ '!. D? de Goyaua por nomeação de 1\lanoel de Car\'alho : 
que dtsse 0 numstro. Enta~ como e, que .na? esta seguio a tropa rebelde do Ceará até onde foi pri
prejudicada a emenda ; esta realmente preJudt~ad~, sioneiro. 
quer se considere como emenda, quer como md1- Antbnio Teixeira Brazil, Capitão de Henriques: 
cacão. - prisioneiro em O linda na occasião da entrada do 

Propondo no\'amentc 0 Sr. presidente venceu-se, exercito imperial: não veiu com os primeiros prezo!' 
d ~ D' . por se achar doente no hospital. 

que estava preju.dicada. Ent~o man ou 0 ::,r .. tas a José Ferreira de Almeida, capitão de Henriqucs: 
mesa um requeruncnto do aJudante do porteiro da prisioneiro em Olinda na occasião da entrada do 
secretaria e dos contínuos da camara : o qual foi exercito impcrial•não veiu com os primeiros presos 
remettido á commissão de petições. por se achar doente no hospital. 

O .SR. CosTA Acn.m fez a leitura· dos seguintes João Baptista Bezerra Cavalcante, tenente de mi-
lícias do Igaraçú: lnisioneiro no Ceará. 

<< OFFICIOs João José· de l\ enezes, capitão de milícias de 
« Pd me i r o Goyana: idem. 

José Bernardes Fernandes Gama, alferes do ex-
«lllm. e Exm. Sr .-Accusando o recebimento do tincto 2. 0 batalhão. ·Foi demittido na Bahia, o rcs

officio de 27 de l\larço proximo passado, que ~1~ foi tituido ao seu posto por 1\lanoel de Carvalho : idem. 
dirigido da parte da camara dos deputados ex1gmdo José Alves de Paiva, alferes de milicias de Goyana 
da repartição da guerra co~ta de todos os actos de e não tenente, ~mo diz em um dos docunwnto~ 
sua administracão, deyo dtzer a Y; Ex. que posto que apresenta : prisioneiro em Olinda na occasião 
entenda o governo, que a obrigação, á que o liga o da entrada do exercito. 
§Lo do art. 37 do cap .. 2.0 til. 4.o .da constituiç~o Felix <iarcia Vieira, tenente de uma das compa
se refere á circumstanc1as (que felizmente se nao nhias de Goyana agregadas ao 3.0 batalhão de linha: 
verifica) do §6.0 art. 15 cap. I. o da mesma, todavia prisioneiro no Ceará. 
póde V. Ex. certificar á mesma camara dos deputa- João de Deus Pereira do Rego, tenente do bata
dos que o governo dará pela rep~rtição á meu cargo lhão de linha: marchou com o seu batalhão para a 
tod~s as informacões, c csclarecnnentos de que ella Barra-Grande; defendendo os direitos de S. 1\1. : 
possa necessitar ·em qualquer dos ramos do serviço passou-se para o partido rebelde, aonde foi promo
militar. Deus guarde a· V. Ex. Paço 10 de Junho de vido a capitão : foi preso no Ceará, tendo concorrido 
1826.-Ba.rão de Lages.-Sr. José Hicardo da Costa para a entrega da tropa revolucionaria. 
Aguiar de Andrada.» Francisco José dos Passos, tenente do 1° batalhão 

s d de linha : prisioneiro no Ceará. 
<< egun ° Januario Gonçalves de Castro, alferes de Henri-

nillm. e Exm. Sr.-Da copia inclusa das observa- ques: Idem. 
ções do brigadeiro :Francisco d~ Lima c Silva so~re Diogo Soares de Albuquerque, alferes do 1 o bata-
os officiaes de Pernambuco des1gnados na relaçao, lhão de linha: idem. 
que accompanhou o ofticio de 7 do corrente mez, e Joaquim Rodrigues da Silva, alferes do 1° bata
que me foi dirigido da parte da camara dos deputa- lhão de linha, e promovido a ajudante de milicias 

''{ dos, terá. a, mesma camar~ illustrações ao ~.o, 2.0 e por Manoel de Carvalho: idem. 
i ,,a. o quesito do citado officw, restando-me mformar Felix José dos Santos, alferes de Henriques: pri· 
\ quanto ao 4.0 , que aquelles officiaes estiverão nas sioneiro em Olinda, ficou doente, por isso Yeio com 

fortalezas deste porto, e sobre o 5.0 final, que para os prisioneiros do Ceará. 
se conhecer se clles estavão, ou não pronun1~iados Jeronymo Ferreira, alferes de milicias: prisio-
forão necessarios esclarecimentos; e como não esti- neiro no Ceará. 
vessem, o governo os mandou soltar fazendo-lhes Christovão Vieira de Mello, capitão de milicias 
proficua a amnistia; o que participo a V. Ex. em de Jguarasstí: idem. 
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Antonio da Silva Albuquerque e Mello , capitão 
de milicias.de Goyana : idem. 

José Gonçalves, alferes do 3• batalhão de I• li
nha: não é tenente, como diz em um dos seus 
documentos : idem. 

João Monteiro de Andrade, alferes do 3• batalhão 
de linha: idem. 

Manoel Antonio de Deus, alferes do batalhão de 
Pardos: idem. 

Ignacio Antonio Borges, alferes do ex tincto 2• 
batalhão: idem. 

José Cordeiro Budeputá Junior, capitão do 3' ba
talh ão de 2• linha: idem. 

João Dias Martins, alferes do I• batalhão de li
nha: idem. 

Quartel da praia Vermelha, 8 de Maio de I826.
Fr·a.ncisco de Lima e Silva, hrigadeiro,-Está con
forme.-José lgnacio da Silva. 

« Ter·ceú·o 

adiada da sessão de 7, e sendo ambos lidos, pedio 
a palavra e disse. 

O SR. CLEMENTE PE!IEIRA :-Sr. presidente tra
ta-se de ver qtlal dos dous projcctos deve ter~ prc
ferencw, para regular a discussão, se o meu ou 
aquelle, que a commissão lhe substituiu. Quaud o ~ 
meu projecto foi remettido a uma commi s<ão não 
havia lei, que ordenasse esta remessa ; govern~va a 
esse tempo o regimento da assrmbléa co nstituin te 
e esta. medida é nova no reginwnto posteriormen t~ 
admll\ldo por esta camara ; e o Sr. secretario 
França, autor desta lern brança, no a c to do a propor 
n~m posl\1vamente d1sse-vai o prejccto á commis
sao, se o seu autor se conforma com o parecer 
desta, tudo va1 hem, e se nilo se co nrormur, nesta 
caso sempre o projecto se manda imprimir, e entra 
em discussão. 

Foi com esta condição r1ue eu convim, em que o 
n:eu proJecto f~ssereme tt1do á commissào: a ques
tao portanto ficana decidida em meu favor, se OLl 

« Illm. e Exm. Sr.-Em solução aos seis quesitos me Cjll!zesse valer desta exccpção, porque e'ta ca
eontidos no oflicio de V. Ex. de 8 de Junho cor- mara não sabena negar-mo por sua honra a Yer
rente, tenho de comm unicar a V. Ex. para infor- dade de um facto p<lssado no meio della: mas eu 
macão da camara dos deputados o seguinte: l.• re.nuncio a este dircitú; e para defender a prefe
Que, propriamente fallando, ha uma só fabrica de rencia, que deve merecer o meu projPcto, pas.'o a 
polvora nu imperio por niw ter progredido a que se mettel-o em parall elu t:om o da comtuissão. 
começára na provincia de 1\iinas-Geraes : 2. 0 Que l'ara que a commissão tivesse direito de substi
o lugar do estab elecimento daquella fabrica por tuir um novo proj ecto <tu meu, fl)ra mistér que ella 
agora é na Lagóa de Freitas, tendo já o governo mostrasse, que este se acha tilo mal concebido 
comprado, c mandado anncxar aos proprios naci o- que sobre elle se não póde formar um projecto d~ 
naes a fazenda da cordoaria, a qual reune todas as lei perfeito, com . as emendas convenientes; e é 
vantagens proprias para um semelhante es tabeleci- nestes termos babeiS, qlle se deve en tender u artiao 
mento: 3.• Que o maximo da polvora, que aili se I26 do regimento, artigo a que desde já protesto. 
póde annualmente manufacturar, chegará a oito oppor-me quando for tempo. 
mil arrobas: 4.' Que a sua qualidade é grossa, e l\1as a commissào nitO fez isto, limitou-se a dizer 
fina, e de caça, e o preço, porque se ordenára ulti- qu~ nilo se podendo eonfonnar commigo, sobre a es~ 
mamente a sua venda , é i.Í raúto de trezentos c laçao em que as leis devem ser publicadas na cdrte, 
vinte réis o arratel : 5. • Que no tempo de guerra a nem no modo da sua ruhlicaçiio, nem no tempo, 
indicada quantidade manufat:turada de semelhante em que devem prwcipwr a obrigar, olrerecia um 
genero não é sufliciente para o scrvico nacional, e novo projecto so bre o mesmo objecto: es tas razões 
para o mercado : 6.• e finalmente: Que sendo este poré~11, não erão motivo suflicicntc para que a com
artigo de privativo es tanco, não é permissível a mtssao fizesse um novo projecto; são materias do 
venda do de industria estrangeira, só o púdcndo ~mendas, e nunca de rejeitar absolutameute o pro
comprar a fabrica da polvora para supprimento dos Jecto. 
armazens, como acontece no presente nnno, em Passando agora a examinar o projecto da com
que se comprou 6,250 arrobas a 240 réis o arratel, missão, estabelece este no_ artigo L o que-« Logo 
não sendo possivel saber-se u quantidade da pol- que uma ler receber a s~ncçao tmpenal, o sec retario. 
vora estrangeira introduzida por contrabando, ape- de estado da reparttçao competente a revestirá da 
sar das mais energicas providencias do governo, formula da sua pronJu_l.gação,. e a submetterá á im
por isso que tal introducçiio é clandes tina. Deus pera\ assignatura. " Eis aqm um artigo superfltiO 
g11arde a V. Ex. Paço, 9 de Junho de I826.-Barão e que segununente não _póde passar, porque toda~ 
de Lages.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de estas d1spos1çoes se achao ordenadas no art. 56 da 
Andrada . >> constituição (leu,) e eu não posso entender como 

Depois de algumas observações, e havendo dito 0 seja necessario, e conveni~nte r evalidar por uma 
Sr. Costa Aguiar, que estes otncios, posto que ve- lei, os arttgos da constttmção! Logo este artigo 
nhão_ fechados com datas anteriores, só então lhe não póde passar. 
tinhão sido apresentados, sem saber donde pro- O 2• artigo do proj ecto diz, que-imm ediatamente 
viesse a demora, forão remettidos os dous primeiros que uma lei for assignada pelo imperador, o secre
<Í comm1ssão de const1tuicão, e o terceiro á de com- tario de e~stado da repartição competente, primeiro 
mercio, agricultura, i.ndustria e artes . referendera a mesma le1 ... 

R 
S .· , Aqm temos Sr. . presidente, outra disposicão pre-

epr~sento? o mesmo r. secretauo a camara venida na cmlstituição, art. 70 (leu) . Continúa 0 
t~rem vmdo a mesa dous ~equenmentos, de D. Ma- art. 2• do projecto da commissão « 2.• Encherá a 
na. Antoma da Pu:1ficaçao Delgado,. e de alguns sua data com o lugar, e dia da imperial assigna-
Afncanos, que se d1zem livres, mas VIOlentamente tura ))-Isto é novo mas fi t·l· 

d ·d t. · F - tt.d · · , sem 1m u 1 porque 
re. u:1 os ao .c~p 1Ve1ro. orao reme I os a com- este parece ser o de se poder saber o dia, ~m que a 
rotssao de pettçoes. . . /lei recebeu a imperial assignatura para se impór ao 

Contmuando a ordem do d.ta, entrou em d1scussào ministro a responsabilidade, no ~aso de ter havido 
a ,>scolha sobre os dous_proJectos, do Sr. Glemente J a demora na sua publicação. 
Pereira, e da commJssao de lets regulamentares, 'Mas es ta medida, além de viciosa, p') r.ser impoE-

2? 
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tica e incoherente, que se submettão á imperial E' o grande principio, sobre que rolào todas as 
assi'..,nalma, papeis com a data em branco, idéa questões a este respeito, que as leis não podem 
<Il!e "ainda até hoje a ninguem occorreu, não serve obrigar, senão desde o momento em que são conhe
para se obter, o fim que se .Parece ter em vista; por cidas, e q~e devem ser exequiveis, immediatamente 
ser evidente, que se o numstro tiver mteresse em que podem ser conhecidas : e como é possível levar 
retardar a publicação de uma lei, o poderá fiizer a sciencia da existencia da lei, ao conhecimento de 
impunemente, . pondo na mesma lei a data todos, os legisladores se tem contentado com marcar 
quando quizer, visto q\le isto depende do seu mero para a ~ua publicação, um prazo de tempo sufficiente 
arbítrio. . para que ninguem possa allegar, uma ignorancia 
' « 3.° Fará pôr-lhe o sello do imperío >>-,dizmaiso invencível da mesma lei.' 

projecto : e aqui temos uma outra medida, estabe~ Debaixo destes princípios digo, que, é incoh8-
lecida no art. 70 da constituição (leu.) E passará rente deixar ao arbítrio dos presidentes das provin·· 
este paragrapho? Será possível que estejamos a1}UÍ cias marcar o tempo, em que as leis devem começar 
para reduzir a leis os artigos da constituição? a obris-ar, porque este tempo deve ser calculado pelo 

« 4. 0 (Continz~a. o projecto) Fará publicai-a por legislador, e deve ser obra privativa da lei. 
meio da sua leitura, em vós alta, á porta da secre- Acab::t o projecto declarando em o art. 7. o, que 
taria. >> O meu projecto tambem diz, que os minis- são responsaveis como se impedissem a execução 
tros respectivos fação publicar as leis por meio da da lei, os secretarias de estado, presidentes das pro
sua leitura, em vós alta : e a unica differença, é que vincias, e os das camaras, e os chefes das estações 
eu quero que esta publicação, se faça na Ghancella- publicas, que não fizerem us publicações das leis, 
ria mór! Ora isto, Sr presidente, era materia para em tempo competente, 
uma el}lenda, e nunca motivo para matar o meu Neste artigo existe uma notaria contradicção de 
projecto I princípios; porque, se as leis principião a obrigar 

Eu bem alcanço, que o projecto da commissão, pa província da capital do imperio, lO dias depois 
tem em vista acabar a chancellaria mór ... eu tal- da sua publicação, nas respectivas capitaes, na 
vez me não opponha; mas será com a condição, fórma ordenada no art. 5. o, e se a publicacão das 
que a funcção da publicação das leis, se encorpore mesmas 'leis, ha de ser feita pelos ministros de es
á secretaria ,do imperio, ou justiça; porque are- lado na capital do imperio, o pelos presidentes nas 
messa das leis, ás estações competentes, nunca será . capitaes das províncias, na fórma dos arts. 2. o e 3. o 

bem desempenhada, se não estiver encarregada pri- do mesmo projccto, com que justiça se ha de impôr 
vativamente a uma repartição, que nao tenha ou- responsabilidade aDs presidentes das camaras, e 
tro expediente, de que se occupe: mas isto, torno a aos chefes das estações publicas, que nada podBm 
dizer, é objecto de uma emenda. ter com as publicações das leis, e a quem por isso 

« 5. 0 (Diz mm:s o projecto) Fará imprimi-la e re- não póde ser imputavel qualquer damuo, que possa 
metter os exemplares impressos a todas as camaras, r~sultar da falta de publicação das mesmas leis? 
tribunaes, e mais estações publicas da província da l\ão entendo, Sr. presidente, não entendo, como 
capital etc. n isto se concebe. 

Aqui temos o projecto da commissão, conti- De tudo, Sr. pFesidente, resulta que o projecto da 
nuando a ordenar aos ministros, que fação o que já commissão não é melhor do que o meu ; e se con
estão obrigados a fazer pelos art. 69 e 70 da consti- sulto este, eu o acho mais amplo em toda a exten
tuicão ... e passará tão incoherente maneira. de são das suas disposições. 
legislar? Até aqui, Sr. presidente, nada offerece o As obrigações dos secretarias de estado, chan
projecto da commissão, que não esteja prevenido na celler-mór, e camaras, na publicação das leis são 
constituicão; passemos ao art. 3. o (leu.) Este ar- mais terminantes, e expressivas, e mais solemnes 
tigo tem ·com effeito suas novidades, e' alterações, mais claras, e mais publicas as formulas, para~ 
que se não achão no meu : quer a commissão, que publicação das leis, e as estaçõei', a que se deve 
a publicação das leis, seja feita nas províncias pelos fazer a remessa das leis, são mais benl designadas .. 
presidentes destas, e eu proponho que se faça n as A estas providencias accrcssem as cautelas pre
camaras. A seu tompo mostrarei os motivos porque venid:us no meu projecto, para perpetuar ás datas 
julgo. mais conveniente, que as leis publiquem nas das publicações das leis, Ol'denando quo haja na 
camaras; .l.gora basta dizer, que isto, é só objecto de chancellaria mó r, c nas camé\ras, livros destinados 
uma emenda, e nunca de desprezo total do meu privativamente para se lançarem as actas desta pu
projecto. blicação; medida indubitavelmente mais segura 

O art. 4. o do projecto da commissão, é contradi- mais propr!a, e mais adequada, que a de a verba~ 
ctorio com o art. 5. o, porque no 4. o se manda que em cada exemplar aquellas datas, porque perdido 
os chefes das repartições publicas, e as camaras, este, o que é bem facil, perdida fica a data da ptl-
facão publicar as leis, cada um nas suas estações, blicé\cão da lei. • 
e no 5. o se estabelece, que as leis devem principiar o mesmo digo da providencia, de se enviar ás 
a obrigar dentro de lO dias depois da sua publica- camams exemplares das leis, por duplicado, pan1 
ção na capital •. (\i:.imperio e província; e quem não se guardar uma. collecção seguida de todas ellas, 
vê que as lei~1\ôdem não ser publicadas nas repar- cmmassa.Jas, coztdas, ou encadernadas, como per
ticões publicas, e nas camaras, senão muito tempo mittirem as circLtmstancias de cada cal_llara, medida, 
dêpois destes lO dias? E se isto acontecer, ficaráõ que esqueceu ao nobre auctor do proJecto da com
as camaras, e as reparticões publicas desobrigadas missão. 
da execucãu das leis? Assim o parece querer aquelle Em ultima conclusão, o projecto da commissão 
artigo : ]Íóde dar-se maior contradicção de princi- não é mais amplo, do que o meu, como tenho mos
cipios? No art. 6. o se propõe uma medida de incer- trado: e por consequencia suppondo quando muito, 
teza, e manifestamente opposta a todos os princi- qtte ambos fossem iguaes em merecimento, o meu 
pios admittidos na materia da publicação das leis, não póde deixar de ser preferido, sem se fazer ma
àe que se trata. nifesta inj nsliça ao direito da minha inicia ti v a, que 
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tomei primeiro, e faltar á boa fé, expressa condição, 
com que se me propôz a reroessa do mesmo pro
jecto á commissão, avançando-se francamente, :que 
sempre p!'eferiria caso eu me não conformasse com 
o parecer da mesma com missão. -

O Sa. VERGUEinO: -A coromissão não tem em
penho nenhum, que o projecto do illustre membro 
seja desprezado, e o illustrc membro attacou muito 
sem razão a commissão. 

Não obstante estar na constítuicão, que o secre
tario de estado fará a promulga cão; das \eis pelares
pectiva secretaria, a commissão )ulgou dever lembrar 
esta disposição da constituição, porque nella não se 
determina o tempo em que o ministro deve fazer 
esta promulgação. e era necessado, _que se decla
rasse, para ter fim a responsabilidade, que lhe 
marca a constituicão. _ 

A commissão ·vai tambem coherente com a cons
tituição, quando determina que se faca declarar a 
lei pela respectiva secretaria, por isso', que se não 
podia fazer uma estação geral para a publicacão de 
todas, visto que a constituição tem incumbido á cada 
um dos ministros. 

A com missão não se conformou com o primeiro 
projecto, que manda fazer publicar as leis na chan
cellaria u1ór do impcrio, pois que talvez na reforma, 
fique abolida esta repartição, e por esta razão ainda 
a commissão julgou, que era melhor ser por cada 
uma das secretarias. 

Sobro o mais, não responderei a todos os artigos. 
O honrado membro mostrou, que todas as causas 
estavão tratadas no seu projccto, coJtvenho, porém 
a commissã.o de,·eria fazer emendas a cada um dos 
artigos, o que seria mui grande confusão; por
quaJllo a commissão estabelece outro methodo, 
out~o lugar de publicação, outra fórma de propôr\ 
e amda que '\'erse o seu parecer sobre o mesmo 
objcclo, sendo inteiramente novo a sua proposicão, 
pa1·eceu-lhe melhor organizar um no,•o projecto", do 
que emendar todos os artigos do oulro. 

O Sn. CRuz :-Ambos os projectos tem co usas 
boas, cousas superfluas, e algumas faltas, e por isso 
acho, que se devem imprimir ambos para depois se 
escolher um. 

A lei sanccionada, e tendo passado pela chan
cellaria, deve ser registrada em um livro geral: 
deYc esta lei ser publicada por editaes, e por 
um bando, remettida aos presidentes, dest.es á~ 
camaras, e das camaras aos vigarios para as pu
blicarem nos Domingos antes da missa do dia, pois 
que esta é a sua obrigação; 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: -A questão ·versa sobre 
a escolha de dois projectos; ambos sobre o modo de 
iazer a publicação das leis, medida indispensavel a 
fim de que o cidadão possa conformar com ellas as 
suas accões, e responsabilisar-se pelas infraccões : 
sendo que um projecto ioi oiTerccido por um nobre 
deputado, e outro pela commissão, a que aquelle 
!oi remet\ido, por observar-se, que não preenchia 
os seus fins. 

Eu devo dizer, que nenhum de:.Iles contém todas 
as disposicões necessaria~, bem que em cada um 
appareção • providennias utcis: em tal caso, parece
me, qt\e se deve admittir o serrundo como emenda 
ao primeiro, imprimindo-se ambos; admittir porém 
um, e rejeitar o ontro, não convenho.J. Voto portanto, 
que se receba o segundo como emenda ao primeiro. 

O .. Sa. LINO CouTINOO: - Sr. presidente, o autor 
1 
d.() pro)ec\o diz que a commissão só discordara com 

115 
e11e, no modo, no)enípo, e no lugar da publicacão e 
nunc!l na materi~do proJecto; pergunto eu, quaÍ é 
_o obJecto desta le1; não e regular o modo, tempo e 
lugar da publicacão <t ' 

A commíssão ·entendeu, que as suas idéas erão 
melhores, para desempenhar estes tres pontos e 
que era melhor redigir o projecto de novo do q'ue 
emendai-o. Depois da lei feita, a quem pertence 
pol-a em execucão 't 

De certo quê aos min.istros respectivos na côrte 
~as a que~ tão é quando passa da côrte ás provin~ 
ctas, e entao, pergunto, quem sã.o os dele,.ados do 
P_?dcr exe~utiYo nas províncias, são as can~aras ou 
sao os prestdentes ? , 

· l?ão os ~re_si~entes seguramente, e pot· conse
g~m~, d~s 1-m.mstr.os _deve pa~sar a lei para os pre
Sidentes das provmc1as, e sao clles, que devem 
fazer esta publicação. 

Quer o honrado metnhro, que seja pl]l,licadas ao 
!nesmo tempo, que é nesta côrtc; mas- como póde 
tsso ser em lugares muitas vezes, bem distantes'? 

. Como pó de a lei ter vigor para esta província do 
R1o depois de lO dias da publicacão na côrte ? 

Diz que a publicação ha de ser feita na casa da 
camara, e que não póde ser nas praças publicas 
p~rque v~rda~ei.ramente estas não existem entr~. 
nos : entao tlrem-se os pelourinhos, que nellas 
estão, e que indicão, que aquelle lugar é o chamado 
publico. · 
. Que_ quer dizer, que póde chover, fazer sol, etc. 
1sso Jlao tem _lugar ({ltando :nas '[lraç8-s publicas ê 
aonde ha matQr concurrcocia de povo, e por isso 
a ]lublicaç.ão se deve mandar nellas fazer. 
. · ~ort~nto o ~rojec~o da _commissão me parece 
ma1s d1gno da d1~cussao . O dtzer que elle cita cousas 
~onsagradas na constituição, isso não faz mal, e 
Julgo tanto melhor. 

O ~1\. VAscoxcELL?S: -Quando aqui se apre~ 
SE?J?tarao os dous proJectos de leisobre a responsa~ 
b1hdade, assentou-se que se não podião discutir e 
até principiando eu a falia r fui chamado á ordeth : 
decidio-se que não se tratasse daquella mataria. 
e nem da preferencia sem que primeiramente se 
imprimissem para serem examinados: portanto eu 
voto, qu_e yão ambos os projectos á imprensa, para 
ao depots se escolher então um para a discussão. 

Julgada a materia discutida, · propôz o Sr. pre
sidente se a camara escoijlia já algum dos dous pro
jectos para a · discussão, e como ella se decidisse 
pelo da commissão, foi só este mandado á imprensa. 

O Sa. CosTA. .;\GUI~\\, tendo vindo ó. mesa os se
guín tes officios, pedi o a palavra,· e os leu no theor 
segunite: 

« PI\l:!tiElRO 

(( IUm. ~ f:x.n1. Sr.-'tenho de remctter a V . .Ex. 
para conhecimento, c informacáo da camara dos 
aeputados os mappàs inclusos • da forca da 1.. e 
2. a linha do exercito nas províncias doimpêrio, menos 
os do Pará, Parahiba do Norte, por ainda não terem 
chegado, '>.en.do o que O'l:a vai da -província do Rio
Grande de S. Pedro, parcial, por contêr sómente a 
força effecth·a em campanha: pelos ditos mappas 
terá a caruara dos deputados solucão em parte ao 
1.0 e 2. 0 dos 7 quesitos da t.1bella, quê accompanbou 
o officio, que com data de 22 de ?tlaio ultimo me foi 
dirigido da parte da mesma caruara, até que a junta 
da fa'Z.enda d?s arse~~es do exercito,_ o inspector 
geral dos hosp1taes mihtares, e o commtssario geral 
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do exercito, remettendo a esta secretaria de estado 
os esclarecimentos, que se lhes ordenou dessem 
sobre taes repartições, me habilitem a preencher 
cabalmente as indicações do referido 2.0 quesito, 
e do 3.0 e 7.0 final. 

« Passando aos restantes 4.0 , 5.0 e 6.0 cumpre-me 
dizer sobre o 1.0 que a academia militar nesta 
curte, e as aulas nos corpos d'artilharia de La linl1a 
são os estabelecimentos lilterario-militare~, e se 
bem que as escolas do ensino mutuo não sejão pro
priamente militares, todavip. a primeira que se 
estabeleceu nesta cõrte, e que continúa nos seus 
trabalhos, e muitas outras nas differenles províncias, 
são devidas ás proüdencias, e ordens emanadas da 
repartição a meu cargo. Quanto ao 2.0 nada posso 
dizer, porque a commissão creada em 18"22 para me
lhoramento do arsenal do exercito não appresentára 
os seus trabalhos por se terem separado os seus 
membros sendo nomeados para diversos serviços; 
ácerca do 3. • que todos os papeis, que existião nesta 
secretaria de estado relativos ao monte pio, eu os 
fiz remeHer em 26 de Julho de 1823 á assemllléa 
geral constituinte. Deus guarde a V. Ex. Paço. 12 
de Junho de i826.- Barão de Lages.- Sr. José 
Hicardo da Costa Aguiar de Andrada».- Foi re
mettido á commissão de guerra. 

« SEGUNDQ 

« lllm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. l\1. o Im
perador remetto a Y. Ex. as quatro inclu~a~ con
o:ultas da mesa do desembargo do paço, a primeira 
sobre representação da camarada villa de S. João 
tio Príncipe em que pedio para angmento das 
rendas do conselho o estanque das uguas ardentes 
fabricadas no termo da mesma villa : a segunda 
sobre representação da camara da dlla de Santa 
)laria de Maricá, em que pediu igualmente para 
augmento das suas rendas a pr•~cisa licença para a 
imposicão de vinte réis em cada medida de agua 
ardente: a terceira sobre a creacão dos officios de 
contrastes de ouro, e prata, e pédras preciosas: a 
quarta sobre o requerimento de Antonio Correia 
1-'icanço, e outros, que petliriw a creação de uma 
cadeira de grammatica latina na freguezia de Santa 
Anna desta cidade. O que V. Ex. levará ao conhe
cimento da camara. dos deputados. Deus guarde 
a V. Ex. Paco em 12 de Junho de 1826.-José 
Felicinno Fe1:1wndes Pinh~iro.- Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de ·Andrada.>> - Foi remettido 
ás commissões de constituição e fazenda. 

« TERCEIRO 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo recebido do presidente 
de l\linas-Geraes o officio de 24 de Abril deste anuo, 
com 10 mappas estatísticos daquellu província, e 
uma representacão de Oridio Saraiva de Carvalho e 
Silva sobre o ·estado da província de Piauhy. Or
dena S. M. o Imperador, que eu remetta tudo a 
V. Ex. para que unidos estes papeis aos que já en
viei ao aviso de 8 do corrente possão servir de es
clarecimentos aos trabalhos de estatística, de que se 
o. ccupa a camara dos deputados. Deus guarde V. Ex. 
J>aco, 12 de l\Iaio de 18".26.-J osé Feliciano Fer
naÍtdes Pinheifo.-Sr. José H.icardo da Costa Aguiar 
de Andrada. »-Remetteu-se <i commissão de es
tatística. 

Leu igualmente a seguinte felicitação da camara 
municipal da villa nova de S. José. 

'' Augustos e diguissimos Srs. representantes da 

nação.- A camarada Villa Nova de S. José tem â 
honra de vir, por, seu bastante: procurador repre
sentante o cidadão Augusto Nunes Montez feücitar 
a esta augusta e dignissima camara ; protestar-lhe 
seu profundo respeito e obediencia, e manifestar 
suas bem fundadas esperancas pela felicidade da 
nação brazileira nQs augustos, e acertados trabalhos 
de tão conspícuos varões. Assim o supremo ar
bitro do universo presida ás decisões desta augusta 
e dignissima camara, como desejamos e esperamos. 
H.io dõ Janeiro, 12 de Junho de 1826.-Agosti'llho 
Nu'lles Monte::;». . 

E acabando a leitura, disse o mesmo 
Sn. Cosn. AGmAn:- Eu não sei como se ha de 

recelwr esta felicita cão: na assembléa constituinte 
recebia-se com agrâdo- especial- mas esta qu.e 
vem assignada por este cidadão como procurador, a 
camara decidirá como ha de ser o recebimento. 

O Sn. DIAs :-Acho que deve ir a uma commissão, 
para propôr : eu não receio, que nisto possa haver 
má fé. 

O SR. SouzA FRANÇA :- Tambem voto que vá á 
commissão, porque sou inimigo que se tomem deli
berações precipitadas, sem verdadeiro conhecimento 
de causa. -

Propondo então o Sr. presidente, se deveria ir á 
commissão, não se venceu ; mas sim que fosse re
cebida-com especiul agrado. 

O SR. Lixo Coun:sno, mandou á mesa a seguinte 

<< INDICAÇÃO 

<< Indico que as sessões da camara comecem ás 
10, e acabem ás 3. I> 

Sendo lida, apoiada, e approvada sem discussão 
a_urgencia, que foi requerida, tendo segunda leitura, 
diSSO 

O ~n. DIAS :-Peço o adiamento, ao me nos por 
tres d1as. 

Proposto o adiamente e apoiado, continuou 
O SR. DIAs:- Eu acho que se deve adiar a in

dicação só por um principio ; na ultima sessão 
tomou-se uma deliberação, e agora já se propõe 
uma outra. 

Não sendo approvado o adiamento, como nin
guem mais fallasse sobre a materia, sujeitou-a o Sr. 
presidente á votação, e foi approvada. 

E por ser dada a hora, determinou para a or~m 
do dia : }.o A continuação da discussão do projecto 
de lei do Sr. Btiptista Pereira, que ficára adiado 
da sessão de 10. 2. o Leituras do pareceres, e se
gundas leituras de projectos, e indicações. 

Levantou-se a sessão ás duas horas e meia.- José 
Rica1·do da Costa Aguir de Andt·ada. 

RESOLUÇÕES DA CA:l\IARA 

« lllm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do officio 
de V. Ex. de 27 de l\laio proximo passado, in
cluindo os _ officios e representações, constantes de 
uma relaçao, que o acompanhava, bem como os de 
5, 6, 7, e 8 do corrente mez, com as consultas de 
diver~os tribunaes, e os papeis relativos a estatística 
do imperio, e ao curso jurídico creado nesta corte ; 
indicados em relações, que para tal fim vinhão juntas, 
e que por ordem de S. .M. I. são commettidas ao 
conhecimento da camara dos deputados. E cum-
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pre-me 'participar a V. Ex. em resposta, que a 
mesma ca.mara intehada de todo o conteúdo nos ditos 
otficios, tem feito dar áquelles papeis a marcha, que 
á cada um delles convém, antes de deliberar a 
final, sobre a sua matéria. Deus guarde a V. Ex. 

· Paco da camara dos deputados, em 12 de Junho de 
1826.- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. José Felícíano Fernandes Pinheiro>>. 

« Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do officio 
de V. Ex. de lO do corrente, iucluindo varios re
querimentos de viuvas de officiaes militares, cons
tantes de uma relação que os acompanh_ava, e que 
por ordem de S. M. I. forão commettldos ao co
nhecimento da camara dos deputados. E participo 
a V. Ex. para ser presente ao mesmo senhor, que a 
eamara inteirada do seu conteúdo, resolveu · que as 
~ommissões de guerra, e fazenda, interpozessem 
parecer sobre cada um dos ditos requerimentos, a 
fim de deliberar sobre o seu deferimento. Deus guarde 
a V. Ex. Paço da carnara dos deputados, em 12 de 
Junho de V326.- José Ricardo da Costa Aguiar de 
A11drada.- Sr. Darão de Lages ». 

Sessão ena 14 de Junho de 1826 

PRESIDENTE O SI\, l'l>RElRA D.\ NOBREGA 

Procedeu-se á chamada ás lO horas, e acharão-se 
pt·esentes 65 Srs. deputados, faltando sem partici
pacão o Sr. Cunha Bar·boza, e declarando o Sr. pre
sidente aberta a sessão, foi lida a acta da antecedente 
pelo Sr. secretario Maia, e approvada, depois de 
uma observação do Sr. Paula e Souza. : 

O Sn. SECRETARIO Cosu AGUIAR lêu, por se acha
rem sobre a mesa, as seguintes 

<c DECLARM;ÕES DE VOTO 

<< Pr·imeira 

'' Na sessã~ passada s?bre o pa_recer da com~is
« são a respe1to do offic10 do nnmstro dos negocws 
« do imper~o1 votei contra? que se _vel?-ceu em todas 
<< as proposlçoes.-Verguetro.-T~txeua d~ Gouv~a.. 
-Odorico JJendes.-OrneUas.-Ltno Couttnho. >> 

mos intromelter nas attribuicões p~uliares de suas 
respectivas repattições, e por isso nos respondem 
com qnatro pedras na mão. 

Devemos pois mostrar quaes as informacõcs que 
queremos, qual·o relatorio que esperamos,· e estou 
certo que então elles não faltaráõ com o seu dever. 
Portanto fac;o esta indicação, que vou lêr. 
. Leu e enviou á mesa a segtlinte 

<< I~DICAÇÃO 

« Proponho que a camara officic a cada um dos 
« ministros d•Estado, dizendo que fazendo-se ne
<c cessario á camara ser informada dos ditrerentes 
« negocias ~e ca~a UI!Ja das _repartições, que exigi
<< rem prondenc1as Immcd1atas e urgentes. assim 
« tambem de todas e quaesquer representaçõe~, que 
<< das diffeten tes autoridades espalhadas pelo im pe
« rio tenhão sido dirigidas ao ministerio, em que 
« peçl!o providencias legislativas, e esponhão os 
<c meios de· se estabelecerem estas, segundo a lo
« calidade e recursos de cada província, é indis
« pen~avel que o ministro de cada rcparticão ex:
« ponha um relatorio desses negocios e representa
(( cõeF, p<!ra com melhor conhecimento de causa 
« é proveito do publico haver a mesma camara de 
cc regular os seus trabalhos.-0 deputado Cacal
<c cante de Albuqtterque. » 

Sendo lida na mesa esta proposta, pedida, e 
apoiada a urgencia, abrio o Sr. presidente dis
cussão sobre a urgencia, tendo logo a palana, e 
dizendo 

O Sn. CusTODIO Du.s :-Quem poderá oppor-se á 
urgencia de tal indicação, se as informações que se 
requerem ~ão indispensaveis para os trabalhos da 
camara 'I 

Sr. presidente, é necessario que saibamos aquillo 
que se nos quer occullar. Eu não posso conceber 
como os ministros d'Estádo querem faltar com um 
dever tão sagrado, para podermus conseguir a per-
feicão das instituicões constitucionaes. · 

Ás arvores frondosas dos bosques são nutridas 
pelas raizes occultas, mas estas mesmas são desco
bertas, quando se rrata de conhecer da natureza dos 
troncos. 

Nós não temos os dados precisos para sabermos 
«Segunda dos males que se devem remediar, e sem os conhe-

<< Na ultima sessão votando-se sobre 0 parecer da cimentos necessaríos nada poderemos fa~er; c por 
1, commissão de constituição, relativo ao ofiicio do isso a um deputado nada se deve occultar, assim 
~< ministro do imperio, eu votei contra todas as como ao medico é necessario que o e.nfermo descu
n pro, posições que se . vencerão .-Paula e Souza. » bra todos os seus males, e sympton.as, ainda mesmo 

aquelles que pareção mais insignificantes, para que 
« Terceira. 

" Na ultima sessão votei pelo parecer da com
" missão de constituição, e contra a emenda do 
'~ Sr. Clemente Pereira.-Costa Ca.rvalho. '' 

Não havendo expediente, pedio a palavra e l:e 
explicou por esta maneira 

O Sn. <.:AVALCA!'i'TE DE ALBUQUERQUE :-Eu fui um 
dos deputados que não fallarão na ~e~são passada. e 
votei que não se respondesse ao' mmtst!o dos neg~
cios do imperio, mas eu estou persuad1do que nao 
ha de haver falta nas informações que se pedem. 
Não quero crêr que o ministro se não comporte bem 
com a camara; nem é de presumir que e11~ se re
cuse a dar as informações que são ne•:cssartas para 
os nossos trabalhos. Desconfio que esta resposta ao 
ofiicio da camara, recusando-se ao relatorio em ge
ral, será por presumir o governo que nós nos quere-

se possão applicar os ~':m~dios apropriados. • 
Va mesma fórma e md1spensavel que se nos in

forme e declare o que é máo, e que nada se nos en
cubra. Nós não estamos em tempo de enganar os 
povos, principalmente quando nos propomos a 
cooperar para a sua felicidade. Portanto ninguem se 
ha de oppôr á urgencia deete negocio, porque delle 
depende o andamento dos trabalhos da camara. 

Como ninguem mais se otferecesse a fallar. pro
pôz o Sr. presidente á vot.a!;..ã.O a urgencia, e não 
sendo approvada, ficou a indicação reservada para 
segunda leitura. 

Então pedindo a palavra, orou por estes termos 
O Sn. VERGUEIRO ~-Peço licença para fazer uma 

indic'llção, se ha para isso agora lugar. 
Na sessão passada recebeu-se um oflicio do mi

nistro do imperio, em que responde a outro desta 
30 
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camara em sentido muito diverso daquelle em que 
se lhe fallara, e tal que nem ao menos tinha lem
brado á camara. 

Depois de negar as illustrações que se pediã?, 
accrescentou, como por generosidade,· que d~na 
aquellas informações !Tile lhe fossem requendas 
sobre objeclos occorrentes. ·- . 

Para evitar pois as contestações a que podena 
dar lugar esta intelligencia do ministro, eu vou 
fazer uma indicação, para que elle I!la~de aquel~es 
esclarecimentos, que por agora são mdJspensavets. 
Sem elles nós não podemos preencher os fins para 
que fomos conv<Ocados, nem jámais se poderá legis
lar sobre tantos objectos, que nos incumbem pel~ 
constituição, sem que o gove_rl!o nos ~orneç~ uma 
moção. exacta do estado poht1Co do 1mpeno em 
todos os seus ramos. 

Esta, minha proposta tende a evitar todos os em
baracos que possão estorvar os trabalhos da camara, 
já qt1e parece que os ministros não se interessão no 
bem publico. 

Nós temos tido sempre ministros (qt:t' tl:~sgraça !) 
que só são despachadores de requeri:•li.'!ll?s, e por 
isso talvez que as secretarias não po'-'-ii<J mforma1 
com aquella exactidão, que· requere:n aegocios de 
tanta importancia. Se isto não faz carga aos actuaes, 
fará aos seus antecessores. 

Dito isto, leu a seguinte 

« INDICAÇÃO 

« Peção-se ao ministro dos nego:· i··~ elo imperio 
informações circumstanciadas !'obro us seguintes 
objectos, com exposi~ão do estado actual de cada 
um, e indicação das medidas legislativas que lhe 
convém. )> 

« 1.0 População. 

. « Qual seja a população numerica do Br~zil, 
distinguindo os livres dos escravos. Qual seJa o 
numero dos estrangeiros, que espontaneamente tem 
vindo estabelecer-se no Brazil, de que nação tem 
vindo mais, e quaes são pela maior parte os seus 
destinos ; tomando para isso a época mais arrazoada. 
Qual seja o numero dos estrangeiros mandados vir 
por conta do governo, qual a despeza feita com 
elles, o proveito que delles se tem tirado, e o seu 
estado actual. Qual o melhor systema de augmentar 
a nossa populacão com colonos estrangeiros sem 
despeza da fazenda nacional, e até que ponto, e 
com que cau~elas esta medida póde ter lugar. Que 
outros meios se pódem empregar para augmentar 
a nossa população, o totnar mais util a que 
temos. » 

(( 2.0 Saltde publica. 

ao augmento da exportação, e os meios de accrcs
centa-la. Que novos generos de agricultura de 
exportação podem ser introduzidos no paizr que 
effeito tam produzido as providencias dadas a este 
respeito, e como se poderá melhorar tão importante 
objecto. >> 

« 4.0 Minas. 

<< Qual é o estado da mineração do ouro, as cau
sas da sua. decadencia, e meios de estabelecimento. 
Uma relação das minas conhecidas de prata, ferro e 
chumbo, e de quaesquer outros metaes, ou produ
ctos mineralogicos, com exposição das suas cir
cumstancias locaes, vantagens que offerece a sua 
explotação, ensaios, ou observações nellas feita~, e 
trabalhos praticados, indicando os meios de tlrar 
dellas proveito. )> 

<< 5.0 Salinas. 

« O estado das nossas salinas marítimas e mine
r.aes, os meios de melhora-las, e sendo possível, 
eleva-Ias a abastecer o imperio de um genero tão 
importante e de primeira necessidade. >> 

'' 6. 0 Ind·ust·ria fabril. 

« Quantas fabricas temos por conta da nação, 
quant?.s dos particulares; o seu estado. utilidade, e 
meios de faze-las prosperar; e se não tonvirá .esta
belecer mais alguma, ou seja por interesse imme
díato, ou como escola para manufacturas necessa
rias e grosseiras.· » 

<< 7.° Commercio interno. 

<< Qual o estado do commercio interno, obsta
calos que soffre no systema dos impostos, na falta 
de navegação de rios, que a podião ter na falta de 
estradas, e quaesquer outros embaraços, indicando 
os meios de occorrer a esses inconvenientes; que 
estradas, ou navegações são de utilidade mais geral, 
para dellas se cuidar com preferencia ». . . 

« 8.° Comme1·cio externo. 

<< A quanto monta a nossa importação, e expor
·tação : quaes são os meios de dar maior actividade 
ao commercio externo, e segurar melhor mercado 
aos nossos generos >>. 

« 9.0 Obras publicas. 

<< Que obras publicas farão prim~iramente con
cluídas: quaes estão principiadas, e as que de novo 
se exigem, indicando a utilidade de cada uma·». 

« 10.° Casas de caridade. 

« Quantos hospitaes temos, quantas casas de ex
postos ou outros estabelecimentos de beneficencia 
publica ; o seu estado e meios de melhoramento e 
de multiplicação >>. 

« Quaes os regulamentos sanitarios que existem, 
ou geraes, ou locaes para a conservação da saude 
dos povos: a falta que ha desses regulamentos, os 
defeitos que se encontrão nos existentes, e as pro- « 1f.o J.nstrucção publica. 
videncias legislativas, que convém. dar a esse res-
peito. » --- « Quantos estabelecimentos litterarios ha no Im- · 

<< 3 .o Agricultura. perio, sua organisação, destino e actividade: e 0 
proveito que delles resulta, o numero de estudantes 

« Em quanto monta a agricultura de consumo: e o seu adiantamento. Quantas escolas dé instruc
sc ella é sufficiente por toda a parte para supprir as ção primaria, artes e sciencias, o seu estado, nu
primeiras necessidades da vida. Se alguns generos mero de discípulos, e a utilidade que dellas resulta, 
estrangeiros podem ser cultivados no paiz, e as pro- indicando os melhoramentos que con\·éni fazer ct 
videncias dadas a esse respeito. Em quanto montão beneficio dos estabelecimeRtos e escolas existentes, 
os generos e-.:portados, os obstaculos que occorrem, e as noviJ.s creações que convém fazer». 

1111 1 
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« 12.0 Administração publica. 

<< O estado actual da administração publica, e os 
melhoramentos a fazer nella ». 

« 13.0 ObJectos não especificados ácirna. 

<< Igualmente expôr qualquer objecto, que possa 
exigir uma medida legislativa >>. 

« 14.o Uma informação exacta, se a constituição 
política do estado tem sido exactamente obser;:a,.da 
na sua repartição ». 

c< 15.0 Se as garantias individuaes tem si~o .s~s-
- pensas na conformidade do art. 17~ da constltwçao, 

e uma · relacão de todas as medidas tomadas em 
consequenciá da suspensão. Paço da camara dos 
deputados, 14 de Junho de 1826.- Vergueiro. ». 

Concluída a leitura, continuou dizendo o mesmo 
SR. VERGUEIRO :-Eu creio que estas informa

cões são urgentíssimas, e da primeira necessidade. 
~ós sem ellas nada podemos fazer, o ministerio não 

-se ha de escusar em dar o que aqui se pede, pois 
é da sua obrigação. Se eu fosse ministro, cert~mente 
já d'antes as teria promptas e as apresentar;~ lo~o 
que forão installadas as camaras. A assemb1ea nao 
póde tra?albar com . exactidã~ serr~ ser ajudad<;t ?o 
ministeno .... ( Apotado!) E preCiso q~e o _mmls
terio faça da. sua parte o que tem de ~br1gaçao_. . _. . 
(Apoiado f) ou então a assembléade1xe de ex1st1r. 
Por ventura a camara póde saber de negocio algum, 
sem que o governo a instrua do estado do imperio? 
E' portanto indispensavel que se inste por. estas 
informacões. 

De qÚe nos serve gastar o tempo em projectos, e 
indicacões sobre obJectos particulares, deshgados 
do grande systema, que deve. abraçar todos os ne
gocios, e dar u_m~ marcha. umfo!m~ ? O q1:1e se pra
tica com o · m1mstro do 1mper1o, e preciso que se 
faca com os outros ministros: nem pa11a isso será 
neêessaria uma lei nova, pois é das suas obrigações. 
Se recusarem, entãó deve a camara enviar uma 
deputação ao- throno, pedindo a demissão destes 
ministros. Cortemos estas demoras e vagares, que 
não sei a que tendem, nem s~ s~o filhos da pr~guiça, 
e inepcia, ou do dolo, e mahCia. Eu requeiro ur
genc~a, Sr. presidente. 

Foi apoiada, a urgencia, e -v:en~ida sem i~pu
. rnação · e quando o Sr. secretano Costa Aguiar se 
·- propunha. a fazer a segun~a leitura na fórma do 

regimento, levantou-se, e d1sse 
O Sa. VAscoNCELLOS :- Póde-se dispensar essa 

segunda leitura, visto que a indic~ão é muito ex-
tensa. · · 

O SR. SouzA FRANÇA:- Não senhor, eu peço 
que se lêa: a ma teria é muito interessa!lte, deve s~r 
lida segunda vez, e com pausa. Taes dispensas nao 
são admissíveis. 

Então procedeu:Se á se~unda leit~rã na fórma do 
regimento, P. sendo termmada, pedw a palavra, e 
orou por este theor 
. O SR. VERGUEIRO :-Eu quero ·faz~r uma. breve 

"'explicação dos dous ultimos artigos da minha_indi
cacão . . A constituicão faculta ao poder executivo o 
direito· de suspendér as garantias dos cidadãos, mas 
limita este poder pelo tempo que fôr indisp~nsavel, 
e· impõe a obrigação de dar uma conta mot1vada de 
semelhantes actos. á ·assembléa, á qual a mesma 
constitui cão ·impõe o dever de examjnar os abusos, 
que por· tal motivo se houverem praticado, e res-

'fiTI \ 

ponsabilisar as autoridades, que nelles se acharem 
comprehendidas. 

Esta conta portanto já deveria achar-se prompta 
para ser presente á assembléa, que de nenhuma ma
neira poderá desempenhar a obrigação, que lhe é 
imposta, de examinar semelhantes actos, e os abusos 
nelles praticados, sem que lhe sejão communicados 
competentemente. Assim se pratica em todos os 
estados constitucionaes, e em todas as assembléas: 
nem eu sei que resulte prejuízo algum ao estado de 
se fazerem essas participações. 

No ultimo artigo eu accrescentei que se convi
dasse o governo para que apontasse as medidas que 
julgasse necessarías sobre quaesquer objectos além 
dos indicados ; e assim o pratiquei, tanto por que 
não ~enho muita confiança nos meus proprios co
nhecimentos, como por estar conTencido de que o 
governo é que deve estar ao facto dos circumstan
cias peculiares de todos os ramos da publica admi
nistração. 

Não se offerecendo quem. mais fallasse sobre a 
materia, propondo-a o Sr:· presidente á votação. 
foi resolvido que a commissão de constituição in
terpozesse o seu parecer sobre a indicação. 

Então pedindo a p~lavra, disse 
O SR. VERGUEIRO :-Sr. presidente, eu peço a 

V. Ex. haja de convidar os senhores da commissão 
para que hoje mesmo, sendo possível, dêm o seu 
parecer sobre este objecto. 

Tendo o Sr. presidente procedido ao convite re
querido pelo illustre orador, teve a palavra, e ex
plicou-se por estes termos 

O Sn.. CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE :- Sr. pre
sidente , levanto-me só para pedir faculdade de 
retirar a minha indicação, por ser identica á do 
nobre deputado o Sr. Vergueiro. Desejo saber se 
me será concedida essa permissão. 

Consultando porém o Sr. presidente o >o to da 
camara, foi resolvido rregativamente. 

Pedio. então a palavra, e disse 
O SR. GETULIO :-Qualquer Sr. deputado, que toma 

assento nesta camara, é representante danação in
teira, e não da provincia1 qne o elegP.u, e como tal tem 
direito de requerer a beneficio da mesma nação em 
geral, e de outras· quaesquer proYincias do imperio. 
Portanto ten~o de apresentar esta indicação. 

Mandou á mesa uma indicação, que não foi aceita 
por se não achar nos termos. do regimento. 

Veiu então á mesa, e foi lida ·a seguinte 

« INDICAÇÃO 

« J'endo a lei de 20 de Outubro de 1823 prohibido 
aos secretarios dos governos .provinciaes a recepção 
de emolumentos por qualquer titulo que fosse, sem 
com tudo designar a applicação, que se devia dar aos 
emolumentos, que peréebião dantes os mesmos se
cretarios, o que deu occasião a interpretar-se diffe
rentemente a lei nas diversas P!-'Ovincias do imperio 
e a haverem representações~·-·a respeito, as quaes 
tomando o governo em consideração, resolveu, e 
ordenou por uma provisão do thesouro publico que 
os emolumentos devidos aos secretarias fossem reco
lhidos aos cofres das juntas da fazenda publica das 
respectivas províncias, até que a assembléa resol
vesse, e determinasse, o que se devia observar ; . por 
iss.o pois proponho .que a .commissão de leis regu
lamentares, ouvindo a da fazenda, apresente o seu 
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parecer sobre a applicacão, que se deve dar aos 
sobreditos emolumentos, ·esclarecendo deste modo 
o artigo da leia respeito.- Albuquerque».- Ficou 
para segtÍnda leitura. 

Entrou-se então na primeira parte da ordem do 
dia, que era continuação da primeira discussão, 
adiada da sessão de 10 do corrente mez, ácerea do 
projecto de lei de Sr. "Baptista ·Pereira sobre quei
madas, apresentado na sessão de 22 de )!aio. 
E havendo o'Sr. presidente offerecido a palavra 
aos senhores que se propuzessem a fallllr sobre 
a materia, rompeu a discussão com o discurso 
seguinte 

O Sn.. VERGUEIR.O :-Sr. presidente, este ·pro
jecto não me parece muito necessario ; porém 
antes de fallar propriamente sobre a sua materia, 
não posso deixar de impugnar algumas proposições, 
que aqui se tem Emiltido ácerca da laYoura dos 
campos, e que_ s~ es~ribão nos mesmos fundamentos, 
de que deduzuao Já alguns argumentos sobre a li
berdade do commercio. Quer-se que os lanadores 
sejão obrigados a trabalhar por uma lei, que posta 
em pratica morre1 ia á mingua metade da popu
lação do Brazil. 

Trazem-se exemplos dos estrangeiros, porém os 
honrados membros 1 qne tanto sustentarão esta 
theoria, bem mostrão que não tem sabido fóra ·das 
cidades, e quando muito só tem visto os seus con
tornos : nunca ''irão as grandes matas, em que se 
trabalha, e não argumentão senão por theorias 
ünpraticaveís. Eu sou lavrador, e tenho lido alguns 
escriptores, que tratão da ma teria, e não acho admis
síveis semelhantes principios adaptados por elles. 
C_?nsu~to á pratica do agri~ultor. francez llosiere, e 
nao se1 como pos~a ser11ppbcada a lavoura do Brazil, 
nem como theorias, que se não casão com as cir
cumslancias locaes, possão ser abracadas sem a 
necessaría reflexão sobre os obstaculos·, que se lhes 
oppõe. 

Eu queria ,·er esses autores nas vizinhancas da 
minha fazenda cercados de matas frondosas, nâo digo 
de ~em, mas de mil leguas : elles mesmos confes
sarião que as suas theorias erão impraticaveis. Por 
isso o melhor expediente a seguir-se é deixar toda a 
liberdade ao lavrador para cultivar, como quizer 
esses sertões até agora impenetraveis,,::A lavoura é 
diversa segundo o local: nos montes é de uma ma
neira, nas chacaras de outra, ele. Nunca admittirei 
sem~lhantes theorias por uma lei, e os argumentos, 
que a defendem, cahem por terra, logo que se pon
derarem as razões que· levo expostas. 

Passando agora a falia r da ma teria da lei, direi 
qne não me parece de tanta necessidade; pois nl'is 
te~?S leis, que tornão ~c~pomaveis aqnelles, que 
deitao fogo aos campos v1zmhos, e as casas alheias. 
:ro~as as vezes ql!e por culpa passa o fogo a pre
JUdicar um terceiro, tem este accão para haver o 
prejuizo recebido: porlanto não"ha necessidade de 
uma nova lei para este caso, que já se acha suffi
cientemente acautellado : e assim voto que o pro
jecto não passe a 2• discussão. 

O Sn.. CLEMENTE PEREIRA :-:-Quando hapoucos 
dias se abrio a discussão, que agora se contintia 
sobre o projecto do Sr. Baptista Pereira ácerca de 
queimadas, eu votei pela sua utilidade mostrando a 
necessidade das medidas, que elle propõe afim de 
obviar ao grande mal, que resulta á lavoura, ·de se 
não fazerem as queimadas com as necessarias cau
tellas ; e reconhecendo que as queimadas não erão 

boas, mostrei que todavia er11 indispensa\·el tolerar 
este. mal, emquanto o andar dos tempos não ilitro
du:usse melhor .s:rstema de agricultura, e conclui 
oppondo-me dec1d1damente a que por maneira al
guma se admittiss~ op~incipio_, que então appareceu 
de que o podei· legislativo dev1apor uma lei ensinar 
aos lauadores do Drazil o melhor modo de tra
balhar. 

Pareceu a minha opinião muito desusada ao H
lustre autor de tão feliz lembrança, e levantou-se 
para esh·anhar, que, convindo eu com elle em que 
as queima~as são um m~I, avançasse que este mal 
de': e c~ntmuar e conclu10 su~tentando que o poder 
legtslatlvo deye fazer uma le1 .. que prohiba as quei· 
madas, e ensme aos lavradores, que devem arran· 
caros cepos das arvores, e o melhor modo de pre
parar as terras. 
Qu~ndo ~n disse que as queimadas são más, não 

ba:e_Cl a mmha demonstração tanto na razão de es· 
ter11Isarem as terras, . como na despeza de maior 
numero de braços, e servicos perdidos, a que este 
modo de cultivar obriga o favrador, em comparação 
do systema de p1·eparar as terras com arado cujas 
vantagens então especifiquei. ' 

}las eu quero hoje mostrar que se abstrahirmos 
deslas razões de economia, e olharmos as quei
madas mer?~ente na razão da influencia, que tem 
pa~a a fert1hdade das terras, a questão não é tão li
qmda, . como qu~r o nobre deputado: c sem faltar 
ao_ d~ndo ~espeito aos seus grandes conhecimentos 
chmuc.os; d1re1 _que a? cinzas, e por consequencia 
as que~madas sao nte1s á cultura, operando mecani
camente, porque misturadas com o barro nas terras 
f01·tes, lhes absmvem algumas partes aquosas, com o 
qu~ o barro perde a tenacidade e se desfaz cada vez 
m<IIS com a continuação da lana, sem poder outra wz. recobrar. a sua leoacidade, porque nenhuma tem 
a. cmza em SI • 

. Ifl"ual~ente são proveitosas as cinzas como prin
Clpto salmo, porque pela combinação, que vão fazer 
com as partes oleosas, e aGidas, que possão haver 
no terreno, absorvem da atmosphera o seu aciclo 
fecundante. 

~1 as não é por estas theorias que os nossos lavra
dores continúão no u!:O das queimadas porque eu 
entendo qu~ poucos se guíarâõ por ell~s. mas antes 
pela necess1dade de queimar os matos para plantar 
na terr:J.! que elles occupão, e pela experiencia que 
tem ensmado, que os terrenos de mato vircrem e as 
grossas capoeira~ dão ~ melhor fructo, q~1e ~s ta
peras e que se nao queimarem nada colheráõ. 

F:u mesmo que h~ dous annos vivo na roça, es
preitando todos_ os dms o que mais me convém fazer 
para. colher maiores resullados, apezar de conhecer 
q~w e melhor o systema. de preparar as terras por 
VIa do arad.o, d_o que pelo ~ezado meio das quei
!Uadas,. S?f! obngado a contmuar com estas, pela 
1mpossllnhd~dc de estabelecer o uso do arado de 
r~p1mte ; llOis com todos os meus esforcos ainda 
nao pude conseguir pôr maís do que Üm arado 
sobre n terra, e este mesmo não · póde trabalhar 
todos o.s dias por inconvenientes, que occorrem. 
. C?ntmuando a defender o uso das queimadas, 

du·ül que eu as vi fazer em grandes terrenos em 
1810 e 1811 na provincia da Beira Baixa no Reino 
de ~ortugal e na estremadura hespanhola. E dei
xanao flquelles povos de conhecer que o uso do 
arado ~ mel~or que o. !U_eio das queimadas? Que 
es_tas sao mas, e ~stenlisao. as terras 't Certamente 
nao: entretando elles contmúão no systema de as 
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(ater, porque a experi~ntia lhes tem. mostrado que 
,; o melhor para tornar producti\'OS estes t.errenos. 

Passando agora a fallar da lei, que prohiba 11s 
<tueiruadas, e mande aos lavradores, que arranquem 
os C()pos, e que preparem as terras antes destt>, do 
•JUC daquelle modo, eu collvido ao honrado orador, 
<rue a propôz, para que apresente este projecto ; que 
j ú protesto ,tdmírar ess<~ nova producçiio !' Fntre
tanto direi que não s~ pódll conceber absurdo mais 
impcrdoavel em economia polilica do- qne a con
•·epção de um tal projecto. 

Taes idêas fazem mover a seguín to qucstito :
Quem conhecerá o modo mais util de cultivar 
a terrol, o legislador, ou o culti,·ador ?-Todos dirão 
que o segundo; elle vive sobre o terreno, diaria
mente o ex:amina, c mais do que nin~uem é inte
ressado ern tirar delle o maior par!ido possivc[ : 
Jogo deixemos a este que dirija os trabalho!', como 
entender . 

Mas supponhamos !IUC v cru ossa lei: de \la sÓ 
põdcm resultar males, porque se o interos~e do 1.1-
vrador é (azer o que a· lei manda , elle o fará indc
pendendente desta obrigação, e e1r1 tal caso a lei é 
ociosa ; e se o l<~vrador entende que n lei lhe manda 
emprega~ um gencro de agricultura contrt~rio aos 
seus interesses, decididamente trt~tará de illudir a 
lei, o neste caso, ou ella se torn<~rá inexequivel, ou 
terá de punir muitos infractores c eis nqni dons 
males consid~raveis_ 

E~emplo desta verdade nos dú a Fr:wça em l'i94. 
A:ppareceu falta de grão, e o go\"erno temeu a 

!oroe, e quiz remedil\r este mal prohibíndo ao~ la
vradores a plantação de prados nrtillciaes, qua olles 
promovião para crea.r gados, de que tír;n'ão maior 
mteresse ; impondo-lh1.1s a pena de morte, querendo 
por. este meio obri§'ar os lavradores á cultur;~. do 
t.rigo; n1as a causa uo mal era outról; c que resultou? 
~luitos lavradores (orii.o levados ao cadafalso, por
que não quizerão obedecer a uma lei, que se op
punh.l directamentc nos >cus inwress()s. F. fn 1\p,mos 
claro : t-aes leis são sempre offensivas da liberdade, 
que a sociedade não d eve tirar aos cid;ulàos. 

:S:ada de medidas dircctas para se proteger a 
a!,'l'Ícullura : o 1nclhor modo de a fa,·orecel' é tirar~ 
lhes os embaraços, que estonão o seu · andamenlo-

Se querem ver acabadas "'s queimadas, ou ao 
menos reduzido · o seu uso, prop!>nhão-se premi os a 
quem plantar com arado, e seja este_ a iseuçii'o dll 
imp<Jstos ·sobre os fructos, que produzir a terra la~ 
rrada com aradQ, nos pr imeiros dez annos : \ogo 
teremos muitos arados. · 

Ass\m faz Portugal ainda hoje para animar a cu1-
itlra de terras no,·a;;, e assim é inllispensavel para 
animar os lavradores ; ;>orq_ue é necessario empregai' 
muito trabalho, e sernços pnra pôr a terra em es
tado de poder ser lavrada, e esto seriiç.o, e trabalho 
so pôde fazer-se na esperança de uma compensação 
segura na isenção dos impostos. Conclúo I'Otllndo 
pelo projeclo. _ 

O Sll. Ct>.uz. FsRtu;:.nu :-Se as queímadas são, 
ou uào u teis,ás terras, n ada posao dizer,-porque não 
ol objeci.O da minha profissão ; pGrém fallaudo sobre 
o projecto direi, que por- ora Mnhwn [ugar pôde 
l~l'- Nós temos leis, ·que dão o conveniente r~'<mcdio 
aos males causados pela·s qUilii!Iadas : a Otdena~ãO 
do liv. 5.• tit. 86 determina que todas as v~zes que 
o inccndio das queimadas causar damno aos nd~ 
nho~, logo o juiz do luga.r fará a,·allar por dons lon~ 

vados as perdas causadas e obrigará á reparacão o 
eau~ador do in~endio.: que não fica jámt~is impune. 

. l~u sen~o ~J u1:z de F óra, e Ouvidor tenho presen~ 
c1ado muitos ~estes _factos, e feito executor a Jeí: 
quando recelna quena, ia eu mesmo com IIS te;~ 
temunha>-! e lo.tlV~dos, e de,·assado o caso, fazia 
proceder a avaltaçao, e condemnaYa, ou ·aJJ solvia a 
part~ conforme apparecia do processo. 

/~la o será este methodo do~ mtlhores,· pOl'ém não 
é por agora que deyemos tratar de o reíonoar, ha
verá lugar J1roprto para isso. Uernnis Jlós' não· 
temos só est.1 ürdcnaçào, ha o utras leis positivn-
rnente sobL·c as queimudas. 

_A mesma ordenação manda que nsstm obsene 
nM _só no ~arnpo, mas tambcm nas cidades e villa~; 
c o mccndJO causado por terceiro a té é cAso de 
~ue.rella pelas no:;sas leis, que em cer tos c;,sos 
1mpôe a pena de morte . 

Portanto niio descubro a necessidade ou utilíd<tde 
de lei nova para pre1•enir es tes males, e Yoto que o 
p~oject.o fique adiado para quando se trai~ do co-
digO penal. 

O Sn. FEn~EtRA FRA?i:Ç-A. :-Senhores , o illustrc 
deputado_ dundou qutJ G fogo inhabilita as terras 
para a producção: quem o quizer póde mrperi-· 
menta r. Plante em uma por~ão do te rra , que não 
tenha passado pelo fogo, e plante em outl'a porcào 
que tenha so\tridQ o calor de um !orno: observar.{ 
depois se esta tem produzido do mesn,o modQ que 
aquella. 

Portante é de evidencia que Q fogo faz. estrago ás 
terras. A clnza não púde terrificar-se, nem contri~ 
buir para a vegetação; e por isoo seria melhor que 
os vcgetaes antes se convertessem em terra do que 
eu1 cin za por meio do fogo. 

O illustre deputado cuida que a cinza é estrume: 
S<ies e acidos não servem para adubar as t~rras·. 
Por isso c reio que não tirou wna verdadeh-a con
clusão. 

Se acaso se fizer pelo v e t•üo uma derrubada e se 
deixar passar o inverno por cima, de sorte que se· 
decomponhão as folhas das arvore:::, e ntão .ficará a 
terra estrumadissima, <1 {lroduzirá muito melhor: 

O quei1nar as mattas não é b om, pelo damno que 
iaz. ils terras: c nós podemos livremente deitar 
abaixo este costume. 

Grande mal se tem rei!.<) com semelhaut~ uso in~
troduzído pela ignorancia, e falta de experieocia, e 
por isso tem-se perdido muitas madeiras preciosas. 
Desta fórma parece-me que tenho ~atisfeiw . 

O '(l"ro)ecll) 6 fundado em má intc lligencia dos 
princípios ''et·~adeit·os, e dem-?-is não é preci$0 de- . 
c':etar nov.a le1, porque a que temos está em seu 
v1gor. 

O Stt. ALliE\D.~ E ALBUQtrel\Ql:.E- - Trata-ss a 
questi\1), se este projecto d eve, ou não passo r á se~ . 
g unda discussão. 

Alguns dos senhores diva:larão da malcria, e ex'
pcnderão razl>es p~ra moslrar . .. - (0 Sr. presi~ · 
dente convidou o nobre orador a falln.r precisamen t~ · 
so bre o ponto contro1·erso.) . 
. Eu fallo na ordem, '(lorém p ara emilLir a minha 

opinião de que o projecto não deve passar á se" . 
gunda discussão, ser-me~ha pernrittido e.tpôr os . 
tnotb·os, que o ruem ioutil. · 

Tligo por tanto, que nenhnma utilidade póde re- 
sultar de uma nova lei sobre queitna<lou, p<>is este 
objecto se acha muito bem prc;'\"enido pdaleg!slação-
actua\. 

31 
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O seu illustre autor não se lembrou certamente, os seus frutos respeitados. Sr. presidente quão 
que além da ordenação existe um regimento dado perniciosas sitO as queimadas I Quão terriYeis ~s seus 
em 1752 sobre queimadas: este regimento foi feito effeitos! O mísero Ianador tendo empregado o ser
c-Jm o fim de e,·itar a falta dos lenhos que para o viço v. g. de 200 escravos, esperando tirar delle 0 
futuro se p:)ssa experimentar no Urazil : é do tempo seu subsidio, vê reduzido a fumo o producto, que 
dos capitãe,;; generaes, e foi dirigido principalmente contava atmrar. . 
á província da Bahia. Temos leis providentes, dizem alguns illustres de-

Temos outro regimento de 1758, em que se pro- pulados; eu as ignoro, c posso dizer a esses senho
]Jibem em geral os cúrtes de madeiras. c as quei- rcs : nós quoque doctores sumus, Lambem tenho es
madas, que já em algumas partes tem feito bem tudado jurisprudencia, e sei o que ha a este res
srnsin.>l a falta das lenhas; na província de l\linas peito. 
em alguns lugares já este artigo não é muito lJa-1 Um illustre deputado diz affoitamente que ha lei, 
rato. e eu respondo que se engana; a lei que ha é a do 

?\o Serro do Frio, onde cu estive, um carro de Liv. 5°, til. 86 das Ordenacões, esta é a unica mas 
lenha custa 6 pataras. lsto prova que este objeeto é muito improvidente e barliara, -e desafiÓ a est~s il
de ponderação, e digno de providencia; mas não é lustres senhores que teem fallado, que me facão vêr 
com as medidas propos•as no pt·ojecto, que pode-~ essa lei, oude se achão as cautelas propostas no meu 
rem::Js remediar este mal, c prc~venirmos a falta, projecto. Sem duvida os illustrcs membros não me 
que se possa sentir de madeiras para o futuro; nt~m lizerão a honra de o ler com altencão e notar ases-
o projectu tende a semelhante fim. peeies que marco. e confronta-Ias com a ordenacão. 

Os damnos, que nelle se pretendem evitar, já E ainda admittido o principio de que, ou em jnrispru
estão bem acautelados por outras leis muito mais dencia patria, ou romana, ou das nações modernas 
JH'O,-identes, e sabias; e acrescentarei que além das appareça lei, o meu projecto não deixa por isso d~ 
q<l'! se tem apontado, ha avisos particulares, que ser util, quando nelle se note uma sú providencia 
dão instrucções sobre este assumpto: euconseno ma- ommissa nas outras, e aliás eu poderei apontar 
nuscrito um regimento feito para a ilha da 1\ladeira, muitas. . . 
que dá providencias muito mais ajustadas do que Eu disse que o titulo citado da Ordenacão contém 
este projecto, que julgo inteiramente desneces- disposições injustas c harbaras, escriptas com mão 
sario. de ferro ; ainda o digo e sustentarei : hasta lei-o. 

O .SR- BAPTISTA P.EREIRA:-Sr. presidente, quando E se l~ouver quem se proponha e possa provar que 
sahi <la minha casa, assentei que de\'eria dar-me a a n_açao ganha quando o lavrado_r perde, serei o pri-
todo o trabalho desta camlra c dizer francamente meiro a votar contra o meu projecto. ... 
quáes os meus sentimentos em todas as ma terias; O Sll. V A.ScoxcELLOS : -Sr. presidente, eu não 
c por isso tratei de formar este projecto. posso deixar de fallar contra o projecto. Nós não 

Os argumentos contra elle feitos tendem a mostrar devemos fazer leis sem necessidade; tal necessidade 
a.sua inutilidade: eu não sei como se pretenda es- não apparece, logo não deve passar o projecto. 
perar, para remediar os males lembrados, pelava- Todas as providencias que nelle se apontão estão já 
garosa factura de uma lei penal, quando 0 meu dadas em leis existentes, e aquellas que demais se 
projecto tem por fim segurar já a propriedade do propoem, são por sua natureza em alguns casos inexe
cidadão, e fazer com que 0 lanador, depois de um qniveis. Porque um pobre lavrador, 'que planta e 
anno de trabalho, tenha que com3r. Eu só propuz trabalha com poucos es_crayos, ou sem elles, propon
um dos meios de segurar a propriedade, e de do-se a fazer uma qummada, e lembrando-se de ter 
manter a· agricultura. de praticar um roçado de doze braças em toda a ex-

Sei que não é este só o meio de a sustentar; e que tensão da derrubada que pretender queimar, dei
c.)m uma semelhante lei não se providenceião xará certamente de tentar esta empreza, porque 
todas as medidas necessarias para que prospere não tem as forças indispensaveis para executar as 
entre nós esta fonte de riquezas: porém a necessi- doze braças de roçado na fórma que se exige no 
dade c a experiencia me dictarão este meio como projecto com a comminação de penas gravíssimas. 
um dos mais neccssarios para acautellar os damnos, Diz o seu illustre autor que não existem leis. 
a que a lavoura está exposta. Quando não bastassem as que se tem citado, temos 

Todos os legisladores tratão de remover os obs- o Direito Romano, que é subsidiaria, e que dá pro
taculos, que se oppõe ao progresso da industria e videncias muito mais sábias a este respeito, quando 
principalmente da agricultura. Eu vejo que a classe o projecto em questão longe de beneficiar, vai fazer 
dos layradores tem em toda a parte grandes privi- um grande damno á lavoura, como mostrei. 
legios; vejo que o imperador da China dá o titulo de Na verdade a doutrina do art. a. o do projecto é 
Mandarim ao maior lavrador do Imperio; sei que nova. (Leu o artigo.) Mas a pena é por extremo des
o rei da Persia passava oito dias com os lavradores, proporcionada ; como se ha de obrigar a pagar 
pa-ra "êr os seus trabalhos, e anima-los: c nós que 300$ ou 4008000 pelo damno que muitas vezes não 
fazemos? Oppomo-nos a uma lei, que tende a se- chegará ao valor de 4$ ou 5$000? Isto não póde ser 
gurar 0 suor do lavrador. de sorte alguma; temos leis, temos o Direito Ro-

mano que se acha em vigor, e tamhem é summario o 
Q11e importa que a propriedade seja garantida processo em semelhantes casos. 

pela constituição 'lIsto não basta, é mister uma lei, No art. 9.o declara-se criminoso 0 senhor does
que córte pela raiz as intenções perversas de um cra,·o que lançar fogo. (C.eu 0 artigo.) Esta doutrina 
malvado, que lançando fogo já acinte, já descuida- é absurda e injustissima. O crime só poderia resul
damente, ...-ai estragar em um momento aquillo, que tardo mando ou do consentimento do senhor, qu@ 
é o trabalho de um anno do lavrador. não póde jámais ser condemnado pelo delicto does-

Em to1as as nacões civilisadas os lavradores são crayo_ Chama barbara a pena de morte, e porqu~ 
dispensados dos grandes serviços, ainda mesmo em não acha barbaro este artigo! 
tempo de guerra: as suas lavouras são defendidas, O projecto, portanto, nada tem de no-ro nem díl 
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bom, que já se não ache prevenido nas nossas leis, e 
por isso julgo que não deve passar á segunda ~ 
cussão. Este é o meu voto. til 

O Sn. Cnuz FF.\\RE\1\A:-Eu tenho experiencia 
nesta ma teria, pois já servi de juiz de fóra em algu~ 
znas terras. Ainda que··se diga que as devassas que 
se tirão sobre queimadas de nada servem, todavia 
qualquer que por cllas fôr prejudicado tem recursos 
e dando as testemunhas que a lei matca, ha de ter 
provimento, e receber a reparacão devida. Dirão 
que o dito das testemunhas póde ser fallivel, porém 
nós não temos outros meios para descobrir os cau
sadores de semelhantes damnos. 

Senhores, desenganemo-nos: nós temos leis 
sufficienles sobre queimadas, e temos a Ordenação. 
Até agora nadil nos tem faltado de providencias le
gislativas; temos falta sim, mas é de homens de 
bem que as fação executar. Portanto, insrsto no 
parecer de que o projecto deve ficar adiado. 

Tendo-se feito mais algumas reflexões, foi julgada 
sufficientemente discutida a materia, e propondo o 
Sr. presidente se o projecto devia passar á segunda 
discussão, foi resoh·ido pela negativa, ficando por 
consequencia rejeitado. 

Passou-se á segunda parte da ordem do dia que 
era a leitura de pareceres das com missões e segun
das leituras de projectos e indicacões. Em conse
quencia leu o Sr. secretario Costa Ãguiaro seguinte 

cc P;\RECEI\ 

c< As commissües reunidas de fazenda e consli
tuicão, examinárão o otllcio do ministro c secreta
Jio.de estado dos negocios da fazenda em data de 8 
do corrente Junho, em o qual significa a esta ca
ruara, que entrando em algumas duvidas sobre o 
mo® de conciliar as instruccões de 26 de Marco 
de 1824, com o art. 39 da constituicão, afim de êc
fectuar-se o pagamento do subsidiÕ dos Srs. depu
tados: houvera S. M. I. pot bem resolver que se 
sujeitasse á deliberação da camara a solução dos 
quesitos seguintes : 

cc I. Se o subsidi<:! .dos deputados deve ser .an
nual e pago todos os mezes, ou se a quantia assi
gnada deve ser recebida in integru1n nos mezes da 
sessão. 

« 11. Se o vencimento do subsidio deve contar-se 
desde o dia em que principiárão as sessões prepara
torias, ou desde o dia em que tomárão asseuto. 

<< Ill. Se fallecendo qualquer depu\.ado, tem o seu 
herdeiro direito a receber o subsidio, emquanto não 
comparece o supplente ou porque tempo. · 

« IV. Qual deva ser a quantia para a indemnisa
ção das despezas de vinda e volta. 

« As comrnissões, reftectindo accuradamente nas 
questões, que vão expandidas são de parecer: 

« Que o subsidio, pelas instrucções de 6 de Março 
decretado aos deputados, parece pela letra da cons
tituicão dever ser pago em os quatro mezes da sessão, 
mas.que a camara ·deixa á discripção do thesouro, 
conforme as suas circumstancias, fazer o pagamento 
como melhor assentar; . 

c< Que se deve contar o vencimento desde o dia 
em que os Srs. deputados tomão assento na casa ; 

« Que os herdeiros só teem direito ao que tiver 
Yencido o deputado até o dia do seu fallecimento; 

« Que tendo as instrucções deixado á discrição dos 
governos das provincias o prover ãs despezas de 
vinda e volta de seus respectivos deputados, e esta 

camara não se julgando autorisada para tratar deste 
objecto, quanto a esta legislatura, julga que ao go
verno compete resolver a respeito, segundo as lo
e~\id.ades e as circumstancias do thesouro· das pro
vmeJas. 

" Paço da c,amara dos deputados, 9 de Junho 
de 1826.-Jose de Rezende Costa.-Bernardo Perei
,.a de Vasconcellos.-Lucio Soa.reç Teixeira de Gou-
1Joo .. -JQsé Lino Coutinho. -Joaquim Gonçalves 
Ledo. >> 

Havendo o Sr. p.residente offe.recido este parecer 
á discussão, teve logo a palana e disse 

O Sa. PAULA E SouzA : -Eu não me conformo 
com o parecet· da commissão reunida, e por isso 
devo ponderar as minhas razões. A commissão apre
sentou o parecer sobre o officío do ministro da fa• 
zend~. 9ue parece pedir interp~etação ?e lei, o que 
cu nao JUlgo que possa competir nem a commissão 
nem a esta ca111ara : e ainda que houvesse lugar a 
esta interpretação, parece-me que se não devia pro
pôr por semelhante maneira. Porém seja qual fôr o 
m_odo porque se devêra pedir i~terpretação de uma 
le1, nunca esta camara a poderJa fazer, porque nàD 
oompete a uma assernblév. legislar sobl'c objectos 
como este, que lhe dizem respeito ... (Não foi mais 
ouvido.) · 

O Sn. VAsco~CELLOS :-A commissão não taxou 
o subsidio, limitou-se a declarar aquillo que se não 

.l\.~ha expresso na constituição, e vem a ser se o de
putado recebería o subsidio nos quatro mezes, ou 
de que maneira, quando deveria principiar-~e a con
tar o Yencimento, que direito tinhão os seus her
deiros, etc. J>orém, eu acho de toda a força a du
vida posta pelo il\ustre deputado. 

O ministro da fazenda não obrou conforme a 
constituição, porque pretende uma interpretacão de 
lei, que é urna verdadeira lei. Logo devia prÓceder 
na fórma da constituição, que determina a maneira 
vorque d~ve ser feita qu;)\quer proposta do poder 
executivo á camara dos deputados, afim de ser dis
cutida em regra, e passar depois ao senado. Porém 
o ministro julgou que assim o não devia fazer, e 
emfim infringio a constituição, porque officiou sobre 
este objecto -pritneiratnente ao senado e agora a esta 
camara. 

:Eu f!ãO sei o _q~e tem decid!do aquella camara, 
mas sei que o mimstro lhe officwu, o que. não podia 
ter lugar pela constituição, porque primeiramente 
deveria esta ma~ria ser aqui proposta e depois de 
formado o projecto de lei, seguia-se ser enviado ao 
senado para ser a.lli confirmado. 

Acho, portanto, muito attendivel a duvida do 
Sr. Paula e Souza, devendo ser tomada em consi
dera~o, i\al:a se ptoceder na fórma da Constituição 
do Imperio que nos regula. 

O Sa. ALMEUH. E AL~UQUERQUE :-Eu creio que 
o ministro fez uma pergunta desnecessaria. Existe 
uma lei que manda pagar o subsidio aos Srs. depu
·tados, ·nada, portanto, ha a fazer senão cumpri-la; 
porém, como fez esta pergunta, é necessario res
ponder-lhe, porque toda a pergunta tem resposta. 

A commissão declara que a lei é expressa e não 
tem obscuridade, e nisto me conformo com o pare
recer. 

Perguntou o ministro qual devia ser o_ direito dos 
herdeiros dos membros desta eamara ácerca do sub
sidio, mas bem se vê que este objecto é muito alheio 
do nosso proposito, nem existe por ora motivo al-
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gum para se tratar de semelhante duvida; quando Ora, Sr. presidente, parece que se poderia ter 
houverem herdeiros decidir-se-ha dessa materia. calculado o tempo para que das provincias cheaas-

Quanto ao tempo do vencimento, tambem não é sem os Srs. deputados poucos dias antes da aber
precisa nova lei, nem interpretação da existente, tura . d~ assemb~~a, ao menos os presidentes das 
porque acha-se bem expressamente decretado na provmcias dever1ao ter regulado o espaco sufficiente 
constituição. Isto é o que me occorre ponderar sobre para se I!1e~ mini_strar <~. ajuda de custo rasoavel. 
a materia. · llas se Vlerao mmto· tempo antes por sua vontade 

O Sn. Lixo CoUTINHO :-A commissão respondeu terá a nação obrigação de dar estas mezadas 't Sup: 
ás perguntas do ministro. E\le não indagou qual pon\1amos que o deputado na sua província não 
era o subsidio dos membros desta camara; está bem v~nce ordenados da fazenda publica_, e que abala de 
certo de que são seis mil cruzados. O que lhe entrou la !:l, ou qualro mezes antes da sessao: será a nação 
em duvida é, se esta quantia !õerá paga por mezadas obrigada a pagar-lhe uma mezada de 100$000 réis 
ou se é vencida nos quatro mezes de sessão, porque emquanto não começão as sessões? Creio que não. 
parece haYer alguma repugnancia entre a constitui- Os goyernos das proyjncias devem prestar as 
ção e as instrucçõe~. Estas dcterminão o subsidio commod1dades necessar1as, e calcular as viagens 
que se achava mafcado para a assembléa consti- de sorte que ,·enhão a chegar poucos dias antes da 
tuinte, e a constituição diz que vencerão um subsi- installacão. 
dio durante as sessões. · Os representantes da nacão devem receber uma 

Sabemos que as sessões durão quatro mezes e ajuda _de custo pt~ra as despezas de vinda e volta: 
por consequencia passados estes tem o deputado esta aJu~a de custo sempre é maior que o necessario 
yencido aquelle subsidio; entra, porém, em duvida para· o simples transporte, por consequencia sus
se o pagamento será feito por mezadas de 200$ ou tentem-se com ella no interYallo que vai até ãaber
de 600$000. Eis o que pergunta o ministro á ca- tura das camaras. 
roara. · E' preciso f!ão carregar a nação com t..1.nlos paga-

Ao meu vêr não se trata agora de interpretar me~tos. (Apatado geral.) O corpo legislativo custa 
lei, nem de fazer lei; porque, quer se pague a 200$, mm~os ~ontos de réis; é necessario que haja algum 
quer a 600SOOO por mez, quer o total por uma só sacrificJO da nossa parte, que tenhamos franqueza e 
,-ez, nunca o deputado vem . a receber mais do que generosidade. 
os seis mil cruzados em um anno. Pergunta o ministro qual ha de ser esta. ajuda de 

A cornmissão entende que o subsidio é para os custo. CC?mo a constituição prohibc indirect~1mente 
quatro mezes, mas que se deixa á disposição do the- que a leg1slatura actual legisle sohre semP)hantc 
souro a divisão dos pagamentos, attenden(io-se ás assumpto, pois só ri licito faze-lo para a subsequcnte 
suas circumstancias; nisto não ha interpretação de acho que a conunissão responde muito bem rc{~ 
lei, nem maleria para uma lei nova, antes suppo- rind~-s~ tis ínstrucções ~ praticas admittidn~ nas 
nho que esta declaracão é necessaria, aliás ficaremos provwc1as. A camara deixa esta materia á dispo
sem os necessarios alimentos, porque nos é inhibido sicão do go•;erno. 
pela constituição estabelecermos os nossos orde- ·o mi~istr<? da fazenda fará uma tnbella, que dt!ver<i 
nados; e quem os ha de estabelecer 'l regular1~tennamente estas prestacõ('s para a vinda e 

O ministro diz que não entende bem a constitui- volta; pms é claro que o que vier do Pará deverá ter 
tuiçào, e que não sabe se os pagamentos deverão unHt quantia superior á daquelle que vem de Minas : 
ser feitos a 200$ ou 600SOOO por mez, ficando ven- não ha nada m~is _natural, e .per isso approvo o pa
cido o subsidio nos quatro mezes de sessão, c a com- reccr da comJmsEao. 
missão decidio esta duvida franca e generosamente, O ministro parece-me que devia ajuntar outros 
declarando que os Srs. deputados vencem nos qua- quesitos mais, pois creio que nós haYemos de ter 
tro mezes seis mil cruzados, mas que fica á discrição novas questões amda mais importantes. 
do thesouro o pagar como melhor puder segundo suas Ouvi dizer a nútitos que nos in tervallos das ses
eircumstancias. Deste modo fica satisfeito o quesito sões vão. entra~ nos seus ~mpregos, _e que por con
do ministro da ft~zenda. sequenc.1a depms de TenCido o subsidio dos quatro 

Quanto aos herdeiros, responde a commissão com mezes por -inteiro, hão de receber os ordenados dos 
a regra de direito, que os herdeiros tem jus ao que seus empregos nos oito mezes restantes, allegando 
tem ganhado o morto, e nada mais; e por conse- que o subsidio foi taxado só para os ditos 4 mezes 
quencia não pódem haver aquillo a que o testador da sessão. 
não tinha direito. Por exemplo: se o testador Unha Isto. não póde ter lugar, e além de reverter !;Ó em 
vencido só dous mezes de sessão, terá o herdeiro di- provei to dos empregados desta côrte que vem a ficar 
reito de haver 1:2001)000, porque ainda que se pague c?m u~ hor~'?r d_c dinheiro extorquido da nação, 
a 200$000 por mez, sempre fica a divida contrahida nao pode Jamais chamar-se verdadeira intelli
do excesso que deve prefazer o Ycncimento dosdous gencia ~a~inslrucções, que regulào juntamente com 
mezes. · a constttmcão sobre esta materia. 

Perguntou mais o ministro desde quando se de,·e _Para se d~r_es!'a forçada intelligencia ás imtruc..; 
contar o vencimento, porque esta circumstancia é çoes, q1~e- dmxao ao repre!:eutante livre a opção 
ommissa na constituição e nas instrucções. do substdJO, _ou dos ordenados dos seus empregos, 

Eu acho justo que o ministro marche com ela- era neccssarw que se concedesse a hypothese de 
r~za neste ·negocio, e que para isso procure a deci- I haver _um funccionario publico com o ordenado de 
sao da camara. Pergunta elle: desde quando se 27 mil cruzados por anno, o que não . se con-
contará o direito ao pagamento'! Creio que nin- cede. . 
g!-l~m poder~ contrariar, que deve ser desde o prin- . Qual ~por exemplo o senador que pelos seus eÍn
ClPI? da sessao da camara. _ preg_os_ vence 900$000 réis por mez_, para poder-se 

Diz-se q~e ha uma portar1a, que manda . pagar adm1tt1r n~otivo de opção 't E como se poderáõ en-
100$000 re1s por mez a c~da deputado antes de en- tender as mstrucções nesta parte, sem uma cxclu
trar nos trabalhos da sessao. são dos vencimentos, que a~i1111de se hajão de ter 't 
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Parecia-me portanto que se nos deveria ter con
sultado tamberrr sobre este quesito ; e se não vier 
pergunta a este respeito, eu apresentarei uma in
dicacão, para que se fique entendendo que, posto 
que ô deputado vence o subsidio dentro dos 4 mczes, 
todavia o que fôr empregado publico, tem perdido 
os outros vencimentos no resto do an no, compe
tindo-lhe sómente os emolumentos, se. tornarem 
para os seus empregos. 

E' preciso que não fa camos ganancia com a 
nação ... (A poiado geral) Oue percebamos sómente 
áquillo que precisamos para a nossa subsistencia 
simplesmente ; e tudo que fó1· intelligencia e cal
culo de ganhar dinheiro, e tira-lo da nacão, deve 
estar muito longe dos r epresen tantes da mesma 
nação. (Apoia~o geralmente.) 

O SR. VAsCONCEL.LOS :-Sr. presidente, as ins
trucçõcs são lei, e o ministro pede explicação desta 
lei ; chama-se explicacão, ou interpretacão de uma 
lei a intelligencia que ·se dá ás suas palâvras; esta 
interpretação deve ser feita por ambas as c amaras, e 
qual seja a maneira de a pedi r o governo, determina 
o art. 53 da constituição. (Leu a. art.) Mas o mi
nistro pede a explicação tanto !1 esta camara como 
ao senado; logo, digo eu, procedeu inconstitucio
nalmente, e infrin giu a constituicão. 

E' pois necessario que se pondere neste ponto , e 
se medite qual deverá ser a nossa deliberação. As 
duvidas propostas pelo Sr. Paula e Souza são da 
maior importancia . Segundo a minha opi nião, o 
que nos convém responder é que não compete á 
assembléa o conhecimento de semelhante materia; 
porém seja qual fôr a deliberação que se tomar, 
deve ser precedida da maior circumspecção, e de 
um profundo exame do negocio, q 11e é assitz me
lindroso. 

Disse o illustre deputado que se não dessemos a 
conveniente resposta ao ministro, ficaríamos sem o 
subsidio que nos é dado; parece - me quo isto se não 
conclúe dos meus principias. 

Nós nos .achamos relativamente ás instrucções no 
mesmo· estado, quer as interpretemos, quer não, 
porque esta interpretação é nulla, visto que a as
sembléa é suspeita, e está inhibida de o faz('r . . As 
i nstru cções lambem se achão no mesmo estado, em 
que forão feitas pelo governo : lllle as fez: logo 
uev e-se regular por ellas. Portanto não compete á 
camara intrometter-se nesta materia, e assim o 
devia ler declarado a commissão no se u parecer, 

Assento porém quo o ministro procedeu muito 
hem, quando tratou de saber do direito dos herdei
ros dos representantes da nação, o tamhem approvo 
nesta parte o parecer da commissão. 

O minis tro teve toda a razão de inquerir sobre 
nste artigo, porque os desemba rgadores declararão 
em um assento da casa da suppl icaçilo, que quando 
algum delles morresse no principio do mcz, tinhão 
os seus herdeiros direito a cobrar o ordenado do mez 
por inteiro; e estão nesta posse. 

O ministro pois, que sabe de~te assento, quiz vêr 
se praticavamos o mesmo que llzerão os desembar
gadores: porém a commissão respondeu muito bem 
a este quesito. 

Conchío recommendando á camara a maior cir
Gumspecçao sobre a matêria, e que se attenda á in
· ~o nstitucionalidade do officio do ministro. 

O SR. PAULA E SouzA. :- Eu insisto na minha opi
nião, e sustento que a commissão não respondeu 
hem aos quesitos do ministro da filzenda. 

_São estes os meus princi pias. Ou a lei é clara, ou 
na o: se e cla ra não ha lugar a interprelacào .a l
guma; so é obscura, não pó de ser consull ada· a von
tade desta camara ~cerca de sem:ll1~nle objecto; 
porque a mterpret.acao da assemblea e auth cnticn 
e constittle uma verêladcira lei, e pela consl ilui cã~ 
só é pcrmiltido legislar sobre os subsídios da legis
latura subseqnente. 

Julgo portanto menos hem fundado o parecer da 
comm1ssão, quando propõe a interpretacbo das ins
trucções e da eonstituição sobre os artigos rela ti Hls 
aos subsídios da legislatura actual. 

Al ém di sto se nos fosse permittido dar uma in
telligencia legal ncerca da maferia propos ta não 
sena adequado o meio praticado pelo ministro: pois 
acha-so na constituição expressa a formula, porque 
taes proposições devem ser apresentadas na camara 
da parte do poder executivo; e tambem não nos é 
licito prescindir destes termos constitu cionacs : 
porém não é es ta a questão que agora nos eleve oc
cupar, traia-se primeiro de resolver se a assembléa 
póde ou não _interpretar os artigos dasinstrucçõ es e 
da constltUlçao, r espcct1vos aos subs1d10s da legisla
tura actua l. 

Julgo que ninguem se decidirá pela anlrmativa 
pois os senhores que defendem o parecer da com: 
missão, firmarão-se no principio de que neste a c to 
não se trata de interpretação, e que a lC> i ~ c.lara. 
Se é elara, digo eu, execute-se: se não tem obscuri
dade, para que se consulta o yoto da camara? Res
ponda-se ao ministro que a faça cumprir; o a isto 
parece-m e que se devia limitar o parecer da co m
missão. 
~orém se nos fosse permittido entrar na interpre

taçao deste ponto da lm,. el1 amda teria . de apar
tm;-me do voto da comm1ssao, pots na mmba opi
n;ao o vencm1ento se deve contar a razão de 200$000 
rc1s por moz . 

Quando não valessem muitos outros argumentos 
p;ua abonar es te meu parecer, scri~ bastante para 
asstm me_ de.lermwar o eqmvoco, de que se poderia 
lançar mao a nsta da letra da const1tuiçilo, para se 
ex1g1rem subs!dios pelas sessões extraordinarias. 
Mas eu não '"ntro nes ta questão, e limita ndo-me ao 
ponto principal, aparto-me do parecer da com mis
sào, e sou de voto que se responda ao ministro que 
faça cumprir a lei. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Permitta-se-me usar de 
nm dito vu lgar. Nós deixamos passar carros e car
retas, quando se trata de objectos de maior monta 
e qLwnd o se nos propõe cousas de pouca entidade: 
queremos ser mmto cxactos. 

Ora supponha - se que a camara responde qüe não 
lhe compete decidir,. e que o ministro faça executar 
a le1. Replica o mm1stro-ha duas leis, por qual 
me devo r t'gular ?- Que ha · de dectdtr a camara ? 
Es ta remos no jogo do empurra de lá para cá e ele 
cá para lá? ,\ilo se ha de responder ao nli'nistro 
termin antemente! Será contra a dignid ade da ca
mara o decidir segundo a constituição? 

Diz o hon rado membro qne se se interpretassem 
Js instrucções, que elle entenderia que o subsidio 
devia ser de ~00$000 réis por mez . Mas bem se vê 
que a cons tituição manda dar um subsidi o durante 
as sessões, que durão quatro mezes, e por este 
artigo da constituição é que se devem entender as 
instrucções. · 

Diz mais qne com esta intelligencia póde-se exi
gir outro subsidio pelaS"·sessões extraordinarias que 
occorrerem . 
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Não póde acontecer tal: as sessões extraordina
rias são accessorios a•J trabalho da grande sessão, e 
ficü entendido que o deputado, recebendo o subsidio 
dos 4 mezes, ha de estar sujeito a ficar na côrte para 
as sessões extraordinarias. Nisto não póde haver 
duvida. 

O illustre deputado o Sr. Vasconcellos tem fal
lado de um modo tal, que não parece membro da 
commissão que acabou de apresentar este parecer. 
Elle concordou com os mais membros da commis
são, então não fez reflexão alguma, assignou igual
mente o parecer, e na commissão não disse que esto 
voto era contra a constituição ; e agora declara-se 
inteiramente contra o que ha pouco firmou! Já em 
outra occasião praticou o mesmo. 

Sr. presidente, é necessario dar uma resposta de
fwitiva ao ministro : do contrario não se termi
nar[\ este negocio, que realmentL'· nada vale. 

O Sa. TEIXEIRA DE 'GouvÊA :-Tem-se combatido 
o parecer da commissão, entendendo-se, que inter
preta v a a lei. Porém nunca versou a questão sobre 
a intelligencia da lei, mas sim sobre a pratica de 
fazer os pagamcn tos dos su bsidios. 

QLw fez a com missão ? Disse que a constituição 
i)ra clara, e que o subsidio havia de ser por forca 
vencido nos quatro mezes, porque era expresso no 
artigo 39 da constituição; porém que se deixava á 
1ii?posiçào do thesouro o pagar como melhor po
desse. 

E' verdade o que aqui se disse, que os de sem bar
gadores recebem o ordenado adiantado, e assim 
acontece, porque o assento, que o estabeleceu, foi 
confirmado ; e creio que o mesmo se pratica com 
todos os que vencem ordenados. A commissão de
clarou que o deputado, por isso que percebia um 
subsidio, e não ordenado, só tinha o direito de re
ceber o que havia vencido até o dia do seu fa lle
cimento: nisto desenvolveu o direito, não o in
terpretou. 

Propàz-se outro quesito: de que dia se deva 
contar este vencimento. Tambem o desenvoll-eu 
dizendo-desde o dia em que principiar a trabalhar 
-não ha nisto interpretação. E' sobre a indemni
sação para as despezas de vinda e volta que poderia 
haver interpretação, mas vendo a com missão que as 
instrucções havião determinado que os presidentes 
das províncias apromptassem os transportes, res
-pondeu-Execute-se a lei-isto é, não se deixando 
a') arbitrio dos presidentes das provintias. 

Logo ?ão é necessario fazer-se nova lei; o que a 
commtssao entende, e eu tambem entendo qLie não 
,póde ter lugar algum, pelo que diz a constituicão. 
( Leu o artigo analogo). Segundo este art.igo ·nós 
não podemos intervir em nm objecto que nos diz 
l'espeito. 

Quanto it outra questão sobre o total da quantia, 
que a cada um dos membros compele, entendo que 
tambem se respondeu em fúrma. O ministro não 
perguntou qual era o subsidio : se assim o fizesse 
a commissão diria que não pertencia a decisão á 
camara; poi·ém o ministro não.faz esta pergunta 
diz sómente que deseja saber se os pagamentos de~ 
verião ser feitos a 2009000, ou a 600$000 por mez ; 
e neste caso responde a commissãoque os 6,000 cru
.zados vencião-se nos 4 mezes da sessão, porém o 
pagamento se fizesse conforme o estado do the
souro. Porta_nto não h~uve interpretação, nem de 
tal ha necesstdade, e mmto menos de nova lei; para 
que se diga que nós a não podemos fazer. 

0 Sa. VASCONCELLOS : - Eu SOU accusado d' ora 
me oppór ao parecer, e de o não haver feito na 
com missão : porém não · ha tal, permitta-se-me 
dizer que o honrado membro se esqueceu. Eu fiz 
muitas rep1!xões. sobre esta mater.ia: Além de que 
mnguem e tnhtbtdo de mudar de optmão : e na ver
dade sustentar que não ha interpretacão no parecer 
da commissão, é querer constituir:nos rabulas e 
conselheiros dos ministros ... (A' ordem! á o1·dem' I) 

A este tempo veiu á mesa e foi lida esta 

<< EMENDA 

" Que se responda ao ministro, que faça observar 
a lei.- Pçwla e Sonza >>. 

Não foi apoiada, continuando a discussão, obteve 
a palavra: 

O Sa. SousA FRANÇA : - O ministro não infrin
giu a constituição, antes obrou de boa fé. 

Não pediu explicação da lei, nem a podia pedir a 
quem é interessado nella. O ministro quiz saber, de 
que accordo estava a c<J.mara, e quaes erão os seus 
sentimentos a respeito do pagamento do subsidio 
quo a lei manda dar. ' 

Por consequencia acho que nisso não ha pro
posição de lei, nem de interpretação de lei. Entendo 
pors que o parecer da commissão satisfaz a pro
posta do ministro, e que nem o ministro infringiu a 
constituição, nem nós a violamos, se adaptarmos 
este expediente. 

O SR. CusTomo DrAs:- (Não se ouvio ). 

O Sa. AummA E ALBUQUERQUE:- Sr. presidente, 
tudo o que se tem dito contra o parecer da com
missão, reduz-se a mostrar que nós não somos os 
juizes neste negocio. O que tenho a dizer em 
summa é que a lei está feita, e que pela minha parte 
dou toda a liberdade para que o theso uro me pague; 
como puder. 

Tendo-se julgado finali~ada a discussão, propôz o 
Sr. prestdente o.pa~ecer a vota~ão; ~ foi.a.pprovado, 
ficando o Sr. pnme1ro se~r.etano na mtelhgencia de 
fazer 118 forma delle red1g1r a resposta ao ministro 
dos negocias da fazenda. 

A este tempo já tinha a commissão de consti
tuição organisado o seu parecer áe'8rca da indicacão 
apresenta_da neste dia pelo Sr. Vergueiro; e sendo 
envtado a me!ia fo1 hdo pelo mesmo Sr. secretario. 
Era escripto por estes termos : 

« PARECER 

" A commtssao de constituição examinando at
t;mtamente o q~e foi proposto pelo Sr. deputado 
~ampos Vergu\1ro sobre .a~ mformações, que desde 
Ja se devem extgtr do mm1stro do imperio depois 
de algumas reflexões, e assentindo o autor da pro
posta, concordou na presentQ redacção e é de pa
recer que na fórma della se peção as ditas infor
mações >>. Paço da c amara dos deputados 14 de 
Junho de 1826.- Lucia Soares Teixeira de Gouvêa. 
-José Lino Coutinho.- Bernardo Pereira de Vas
concellos. 
. " Peçã~-se. ao ministr.o dos negocios do imperio 
mformaçoes c1rcumstancJadas sobre os seguintes ar
ti!ios, com ~ exposição do êstado actual de cada um, 
e mconvementes observados na pratica. 

" 1.• População. 

" Qual seja a população numerica do ímperio dis-
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tinguindo os. livres dos escravos, mencionando as 
profissõeS' ma1s notavets. . 

« Qual seja o numero do estrangetros que espon
taneamente tem vindo estabelecer-se no Braztl : 
que nações tem fornecido maior numero : quaes são 
pela maior parte os seus destmos. . 

<( Qual o numero de estrangeiros mandados VIr por 
conta do governo: qual a despeza fella com elles : 
o seu estado actual: o proveito que delles se tem 
tirado em •relacão á despeza feita: que obstac.ulos 
tem havido para não virem g:ratuitamente c51lonos 
estrangeiros, sendo necessano conduz!l-os a CI!Sta 
da fazenda nacional. 

" 2. • Saude Publica. 

" Quaes os es tabelecimentos, e reg ulame nto~ que 
existem, geraes, ou locaes, para a conserva~ao ~a 
saucle dos povos; os defeitos, que a expcnenc1a 
tiver mostrado haver nesses estabelectmentos, ou 
regulamentos, ou se ha falta delles. 

(( 3. • Agricu.ltt~ra. 

" Em quanto monta a agricultura de consummo: 
se é sufficiente por toda a parte para o alimento da 
povoação: se alguns generos estrangeiros pódem 
ser cultivados no paiz para esse fim ; e as provi
dencias dadas a esse r espeito. 

« Em quanto montão. os gencros exportados; os 
obstaculos que occorrem no augmento da expor
tação : que novos l>eneros de agricultura, de expor
tação podem ser mtroduztdos no pa1z, quaes as 
providencias dadas a este respetto; e quaes os 
e!Ieitos dellas. 

" 4. • !lf inas. 

« Qual o estado da mineração de ouro, e causas de 
sua decadencia. 

<< Um a relacão das minasconhecidasda prata, ferro 
chumbo e d·e quaesquer outros metaes, ou pro
duetos :nineralogicos com a exposição de suas 
circumstáncias locaes; vantagens que o!Ierece a sna 
explotação : ensaios, e observações feitas, e tra
balhos praticados. 

<< 5.• Salinas. 

((O estado de nossas Salinas marítimas, e mineraes, 
as causas porque se achão em tão grande atra
zamento. 

« 9.• Casas de Car"tdade. 
« Quantos hospitaes temos: quantas casas de ex

postos, ou outros estabelecimentos de beneficen cia 
publica: o seu estado actual ; e imperfeições que 
n elle se encontrão: a necessidade de novos. 

« lo.•· lnstrucção Publica. 

« Quantos estabelecimentos litterarios ha no impe
rio: sua organisação, destino, actividade, proveito 
que dellas resulta: numero de estudantes, e seu 
aproveitamento: quantas escolas de instrucção pu
blica, artes, e sciencias com as mesmas observa
çõcs : a necessidade de novas. 

" 11.• Administração Pttblica. 

" O es tado actual da administração publica; .e in 
convenientes, que nella se encon L rã o. 

« 12.• Sobre o Art.173 da Const-ituição. 

<<Uma informação, se a constituição temsidoexa
ctamente observadil ·na sua repurtição. 

« l3. a Sobn o Art. 179, p1t1·a.g1·apho 35. 

<< Se as garantias individuaes tem sido suspensas 
na fórma da constituição , uma relação motivada das 
disposições, e de outras medidas de prevenção to
madas a este r espeito. 

<< A camara •apreciará todos os regulamentos, on 
medidas legislativas, que ao ministro lembrar·offe
recer á consideração da assembléa geral, wbre cada 
um dos pontos indicados, e de todos os mais que 
lhe occorrercm. Paco da camara dos deputados, 14 
de Junho de 1826._::Vergueiro. » 

Havendo o Sr. presidente aberto discussão sobre 
este parecer, t.eve primeiro a palavra, e disse 

O SI\. SouzA FRANÇA:- Eu approvaria o parecer da 
commissão, mas é necessario reflectir que nem todos 
os objectos, sobre que se pedem esclarecimentos, 
e vem indicados nelle, são da competc.ncia do mi
nistro do imperio; e por isso talvez não possa sa
tisfazer, como se pensa. Pedir-se a um ministro 
informação daquillo, de q~e elle não tem razão 
snfficiente para o fazer, é marchar irregularmente. 
Por exemplo o artigo da importação, e exportação 
de generos está na es phera do ministro da fazenda ; a 
mineração tambem lhe pertence, as obras publicas 
estão na mesma linha: isto todos nós sabemos. 

« 6 a [ndus/.Tia Fab1·il. O artigo sobre garantias individuaes, prisões sem 
. • . . j' culpa formada e tc . , compete ao ministro da justiça. 

«Quantas fabncas nacwnae~ ex~stem : qnantas par-
1 
Consequentemente achava eu queseria bom sepa

ticulares, ·e seu estado de uttlidade : quaes as 1 rarem-se estes artigos, e que ~e pedtssem a cada um 
causas de não terem prosperado. . I dos ministros informações sobre aquelles, que to-

<< 7.• CommeT'cio . cassem a cada uma das respectivas repartições . 
. . i O SR. VERGUEII\O :-O que acaba de dizer o hon-

<< Qual o estado do commerc1o .mterno: os obsta-! rado membro não parece ter lugar : todos estes oh
cu los quo s9ffre no systema dos 1mpostos ·: na falta I jectos são da competencia do ministro do imperio. 
de navegaçao . de nos : de ahertn~a de estradas : e A elle pertence promover a mdustria em todos os 
q;ua\ destes ob]ectos lhe parece ma1s dtgno de con- I ramos, as fabricas, o comrnercio, a agricultura, as 
s1deração. · . _ _ I obras publicas, etc. O que pertence á repartição da 

(( A quanto monta a 1mportaçao, e exportaçao do i fazeqda é tã.o sómente o que com ella tt>m relação 
imperio; os obstaculos que se offere~em ao seu au- ' pelas despeza~, direitos, arrecadação, etc. 
gmento, á acltVJdade do c9mmerc10, e ao melhor J Ao ministro do imperio pertencem todos os oh-
mercado das nossa~ producçoes. i jectos da administração em geral, e em cada um dos 

" 8 a Obra.s Pu.hlicas. i seus .ram9s. Pelo que pe_rtence aos dous.artigos da 
• 1 constltmçao, que se apontao no parecer, e sobre o que 

<(Que obras publicasforão de proximo conclui das: :se pede informação, direi que não só os ministros 
e quaes as de novo erigidas, indicando a necessidade, !I das outras repartições, mas lambem o do imperio 
ou utilidade de cada uma dellas. tem razão para dar conta. 
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Tratemos do 1."- Se se tem violado a consti- Eu não sei como o corpo legislaHvo possa marchar 
tuicão.- Pois não pó de acontecer que se tenha sem ser de mãos dadas com o 'executivo, e sem que 
violado a constituição na repartição dos nego cios este lhe apresente um mappa circumstanciudo do 
do imperio ? estado de todos os negocias. A assembléa princi{lia 

Póde ser, e Deus queira que assim tenha acon- agora, e sobre ella pezão innumeraveis artigos a 
tecido; porém não basta que o ministrcr na sua se- que tem de fazer face, e entretanto . nega-se-lhe a 
cretaria tenha guardado a constituição, é necessario noticia das circumstancias, em que nos achamos1 saber-se, se . os empregados subalternos, que para se saber a qual de tantos objectos se devera 
formão o corpo da administração publica, como os acudir primeiro. 
presidentes das províncias, e mais agentes do poder Quanto a dizer-se que alguns delles não per tencem 
executivo, a tem guardado, e feito observar. Torno ao ministro do imperio, mas ao da fazenda, res- · 
a dizer: póde ser que não tenhão havid? infracçôes; pondo que eu não sei a cargo de quem estão taes 
Deus o queira! ... mas para se saber e que se per- negocias, mas sei a cargo de quem devem estar. 
gunta. Os outros ministros responderáõ igualmente, Ainda que as fabricas não so achassem actualmente 
quando se lhes perguntar sobre este artigo. debaixo da inspecção do ministro do imperio, neni 

Quanto ao 2. o isto é, sobre as garantias, digo por isso deixaria de fazer a minha indicação nos 
tambem que não pertence «O m_inistro do imperio mesmos termos: elle deve saber do estado desses 
exclusivame]lte; mas como pela, sua repartição, se estabelecimentos, para poder empregar os meios, 
possa ter procedido a alguma prisão e a ou tros que lhe incumbem, para o augmento da industria. 
actos inconstitucionaes, como posso apontar a res- Se el!e disser em resposta, que as fabricas não 
peito de um membro desta camara, que foi chamado são da sua inspecção, nós lhe replicaremos que 
injustamente á côrte pelo ministro do imperio, devem estar, e que tudo que é de industria nacional 
creio que ha todo o lugar a perguntar-se-lhe lambem pertence á sua repartição. Por isso julgo que se 
sobre semelhante ponto . ·Isto não embarga a que não devem alterar os artigos do parecer: embora 
se faça igual pergunta aos outros ministros, cada estejão alguns objectos fóra da reparticão do 1m-
um pela sua repartição. perio por abuso; bom é saber-se, se ha êsse abuso. 

O Sa. SouzA FRANCA :-A minha reflexão tende só- Não me opponho a qu~ se peção igualmente 
mente a guardar-se a· ordem nos actos d(lsta camara. informações aos outros ministros sobre objectos de 
o·governo é compostodeministrosdistinctos, e cada suas alçadas, pois o quadro dos negocias publicas 
um destes tem a sua esphera dentro da qual girào deve s~r communicado á assembléa para que as 
certos llfgocios; e não ha razão alguma ·para que medidas, que se tomarem, sejãoconcordes e abracem 
se peção il}formações só ao ministro ·do Imperio, e todo o systema; e torno a dizer que, se 'eu insisto 
não ·aos outros. Eu qúero que a r.ada um se per- sobre estes artigos, que pertencem á repartição da 
gunte pelos negocias, que estão afTectos á sua repar- administração do interior, não tenho outro intuito 
tição. As fabricas nacionaes não esLão a cargo do particular mais do que o .evitar as éontestacões, 
ministro do imperio, mas·pertencem á repartição da que se poderião originar: da intelligencia dÔ seu 
fazenda, e por consequencia a este, e não áquelle se officio. 
deve inquirir sobre este ramo. Explicando pois a O Sn. CAVALCANTE &E ALBUQUERQGE :-Eu ainda 
minha opinião, digo, que approvo o parecer da sustento a minha opinião .... (Nüo foi ouvido. ) 
commissão., e a indicaçãO do nobre deputa_dó, !fiaS O .SR. CuNHA MATTOS :-Estou persuadido que o 
qmz~ra que- a camara fizesse este pedido nao so ao ministro deve mandar o relataria do estado dos 
mimstro do lmpeno, mas _áquelles, a que tocarem os' negocias da sua reparti cão. Assim se pratica no 
ebjectos dos quesitos apontados. parlamento de Jnglaterra, logo que se abrem u 

O SR. CAVALCANTE DE ÁLBUQUERQu~:-Eu acho camaras. Eu vejo nos papeis publicas os r elato
muito boa a proposta do Sr. Vergueiro, mas não rios dos ministros, communicados ás assembléas de 
posso conciliar .... (Não fui mais om;idu,) Franca, da Hollanda, da Suecia, da Baviera, etc. 

O Sa .. REZENDE CosTA :-Levanto-me para de- E qnâl será a causa porque não. se fará o mesmo 
clarar que as fabricas nacionaes estão debaixo da aqu,l ? Por ventura o corpo legislatlvo do Brasil 
inspecção do ministro do Imperio, e- não do da fa- s~ra menos aut~nsa~o, d~ que _os ~as outras na
zenda. Quanto á alfandega, digo que se acha in- çoes ? Quando nau seJa ma1s, nao e menos certa
cluida na repartição da fazenda, e por isso voto que me? te. 
se expeção officios a cada um destes ministros. Eu bem _conheço que no estado de desordem, em 

o SR. VERGUElRO :-Eu desejaria que esta requi- q;ue se ach,ao as ,secreta~ Ias e todos os corpos _poll
sição fôsse geral a todos os ministros. A razão li~o s do Brasil, e quasi Imposs1vel que os ml~Ist~os 
porque eu propuz que se houvessem .por ora só do dem ur:~a conta em globo do estado d os ne.,ocios 
ministro do imperio, tem o seu fundamento no que pubJCos' e ~or ISso votana que se pedis,sem aponta
se disse aqui por occasiào da discussão sobre 0 ~1:entos p~rcwes dps factos, que eonvern saber-se 
officio, em que este mini stro declarou que só por Ja para o an~amento do COipo legislativo. 
morte do Imperador, e na vacancia do throno tinha Seria mmto utll este relatonó go~al, para po
elle obrigação de dar as suas contas, accrescentando dermo_s conce~er em globo, qual tem sid_o a marcna 
que nào obstante isso elle se prestaria ás infor- do ~overno, nao nos_ podendo com tudo rhspensar de 
mações, que lhe fossem requisitadas. ped1rmos mformaçoes partiCulares todas as vezes 

Portanto para evi.tar as contestações, que disto que nos fôr con vemente, para resolvermos sobre 
poderião resultar, é. que eu apresentei esta pro{losta, casos especiaes. 
que comprehende mais ou menos os objectos da Nestes termos acho muito util a indicacão dese
sua repartição, e cuj~ conhecimento.se torna indis- jando tão sómente que se praticasse outi·o t'anto a 
pensavel, pois nós nao poderemos dar um passo res_peito dos mais ministros de estado. Da repar
sem _termos presente o quadro de toda a admm1s- tiçao da guerra rometterão-se antes de hontem a 
traçao a c tua!. esta camara uns poucos de papeis .. . Em que de-
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sordem vem elles, Sr. presidente ! Ninguem se fallar de que se estavão fazendo os relato.ríos para. 
entende com semelhantes papeis. Eu, que entendo ~e apresentarem ao corpo legislativo, logo que se
alguma cousa da ~ua materia, ainda quo gaste m~t~llasse. Naf{uell!J t~mpo .a opinião geral dos. 
oito dias, ou oito mezes, não me entenderia com mm1stros era que tmhao obngaç!o, e necessidade· 
elles. Vem alguns mappas geraes: e por Yentura de apresentarem os quadros do estado dos negocios 
por estes se pode rã fazer algu~a cousa T. Por elles da nação. · 
nós não podemos snber, em que estado se achão os Constou depois, que cstavão muitos offi.ciaes das 
corpos do exercito, se estão em guarnição, em cam- secretarias occupados neste trabalho; e por isso 
panha, ou nos ~eus quarteis ~ e n? !lle~o da confusão, foi ~cima da minl1a espectação, que depois de 
em que se achao laes ne~ocws, c md1spensavel q~e quas1 dous ll_lezes de sessão uão tenhão apparecido 
se nos lnande uma relaçao de todos elles, e depo1s esses relator10s, que l1a um anno se andão fazendo 
pe~iremos as ill_ustrações parciaes, que fore~ ~teis ; -e- qu!l se nos diga, que não querem dar. Porqu~ 
pois do contrano nada pode fazer a commlSsao de será Isto, Sr. presidente? Será por má vontade ? 
guerra. . Não. E' porque não poderão concluir este trabalho; 

A· nossa vontade_ é boa, mas a confusão, em que nada tem feito, e nada tem para apresentar ã as
se a chão os negoctos, faz que a com missão não semhléa; e dizem-nos enlào, que não tem obrigação 
possa dar um passo. . de co~municar-no~ o _ e~tad«;~ do_s negocias, porque 

O Sn. Aur.t:IDA. E ALBUQUERQ"CE :-A indicação e os artigos da constJtutcao nao sao expressos. E tem 
o_ parecerA"- commissão são um pouco ~pressados. os m. inistros _obrigaçãcf d.e dar inforn~ações p_articu
Este negociO merece toda a reflexão. Nós vamos lares ? Eu d1sse, e direi sempre, Sr. presxdente, 
ter um procedimento singulat: para com o ministro que _quem tem obrigação de dar contas particulares •. 
d? Imperio, e a razão pare~e ser porque este mi- lambem a tem para ap~escn,ta_r o r~latorio geral, 
mstro declarou no seu officto que não era Qbrigado porque o fim é o mesmo, ~sto e mstrmr a assembléa 
a dar estas contas, que se pedirão. Outro ministro dos. factos, e estado publ•co, sobre que·ella tem de 
tambem o disse quasi pelos mesmos termos. leg1slar. 

Além disto eu vejo na indicação cousas, que não _O corpolegislati,•o nã.o_póde.saber, como o execu
pertencein á repartição do interior. Disse o nobre txvo, dos embaraçost e dlfliculd~des qu~ s~ _possão 
de pulado que todos estes artigos competem áquella encot_ttrar na execuçao das f!ledtdas legislativas. E 
repartição, e. cu digo que ?tão. O ministro da fa- por _Isso el!e. nos deve not!ciar tod~s as ~ircums
zcnda não é meramente o d1reclor da contabilidade tanc1as pobhcas, apontar as prondenctas, que 
do thcsouro; tem relação, e grande influencia em forem nccessarias, ~ os obst~culo~, que se tiverem 
todos vs ramos da . administração. Estjls contas que encontrado na_ p_ratlca das leis extstentes, ect. ef.c. 
costumava publicar o thesouro para pouco ou nada Sem estas nohc!as como ha de obrar a assembléa 't 
servem: só tem por fim satisfazer a curiosidade pu- Com? ha d!J advmhar o systema, que o g~verno tem 
blica e.reduzem-se a estestermos-recebeu-setanto segU\do ate agora'? Como ha de fazer le1sgeraes, e
gastdu-se tanto. e resta tanto.-E' }lreciso que s~ uteis ~ .Estas leis ~erão me~as theorias, que jámais 
entenda que lodas as repartições dependem da repar- se pora? e~ pratiCa. Daqm se segue qu~ este reJa- . 
tição da fazenda. A da marinha não póde obrar se toTJo é md1spensavel. 
não de accortlo com o thesouro; embora diria Supponhamos,•que um membro da assembléa pre- . 
aquella-quero dinheiro para fragatas.-Estn res- te!lde aprese~tar_ um projeclo de lc~ p_or ? julgar 
ponderia- não o ha.- A repartição da guerra utd: h_a de prii!le•ramente fazer uma.mdiCaçao para 
tambem está na mesma dependencia, porque do ~ednmforrnaçoes sobre es!e ou sobre aquelle ar
thesouro vai o dinheiro para as suas despezas. t1go '1 Quanto trabalho se nao poupava se houvesse 
Portanto não é o ministro do Imperio que tem de uma cont~ geral do ~stado de to~os o~ ramo~ I 
responder sobre alguns dos artigos indicados. Torno a d1zer, Sr_. pr~st~ente, e~ uao _se1 a ra~o 

A chão-se tambem outros, que pertencem inteira- porq_ne se concede· o d1re1t~ de pedir!Oos mformaçoes . 
mente ao ministro da justiça: por exemplo a sus- parc1aes, e se no_:; nega a mformaçao geral. Se não 
pensão das garantias constitucionaes. Por outra o lCJ110S, ou se nao querem que o tenhamos, eu sus- . 
parte eu vejo que escapáráo á commissão alguns tento que o _devemos t~r:.e po~tant? s~u de voto,_ 
artigos essenciaes, v. g. se as províncias se achão que se peça o cstâs m~ormaçoes md1cadas, que · 
em bannonia. Nós não podemos saber do estado devem entrar no archivo da cam~ra,_ para que 
Yerdadeiro de cada uma sem informacóes exactas qualquer deputado tenl\a as necessanas mstrucçóes . 
e o governo o deve saber. • ' todas as vezes que lhe fôr util consulta-:-las. 

Portanto como esta materia não é já de tal ur- Disse-se que muitos dos artigos não pertencem 
gencia, que obrigue a uma prompta decisão hoje ao ministro do interior : eu cre1o que a esta repar
mesmo, requeiro que volte á commissão, para que tição pertence tudo, que diz respeito á admiuis
pense melhor sobre o que convém perguntar a cada tração interna do estad(). Por ventura não deve . 
uma das repartições. A maior parte dos artigos saber da agricultura aquelle, a quem incumbe to
apontados não podem ser satisfeitos, sem se ha- mentar a agricultura'! Não deverá saber dos estabe
Yerem informações das provincias: é verdade, que lecimentos de industria? Niio lhe compete o conhe
os ministros as devem ter eo·m antecipação, porém cimento das 1\Iinas ? O quinto do ouro pertence 
talvez ainda lhes não tiyessem chegado. Pelo meu certamente á reparlição do thesouro: mas a estalis
\"Oto esta materia é mais o objecto de um projecto tica das Minas sem duvida compete á .do interior. 
de Jei do que de uma simples indicacão. Pa\·er.e, Sr. presidente, que nem sabemos aquantas 

O Sn. LINO Courii<!HO :-Não ha duvida que temos andamos a respeito das attribuições dos ministros . 
direito de pedir informações para o andamento do de estado l l,ois não pertence ao ministro do inte
corpo legislativo, e que os ministros . tem obri- ri-'Jr o saber se os generos do -paiz são sufficientes 
~ação de as dar. Isto se pratica em todas as nações para o consumo, c qual é o remanescente para a 
constitucionaes, e elles já as deverião ter mandado. exportação 'l Como hade este ministro tratar de 
Eu Ciiltive nesta côrtc ha um anno, e sempre ouvi promover as fabricas, sem saber dos generos, que , 

33 
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entrão no paiz, e da sua qualidade e quantidade ? 
Como poderá desempenhar estas e out~as obrigações 
:>em se entender, como deve, com o ministro da 
fazenda, e hawr delle um mappa dos generos 
introduzidos pelas alfandegas? Por consequencia 
eu acho, que o ministro do interior dcYe saber 
destes artigos, e responder convenientemente, e que 
é indispensarel, qne se peção dos outros 'ministt-os 
informações sobre os negocios que lhe dizem · res..: 
peito. 

O Sa. Souz.\ Fn1xc.\ :-Eu voio contra, porque 
entendo; que se deYém pedir a cada um dos mi
nistros esclarecimentos sobre os negocios, que estão 
a seu cargo. P\J.ra isso offercço esta emenda. 
L~u a seguinte 

« E:UEI'\D.\ 

"Que volte o parecer á commissão para se indi
carem os artigos, de que cumpre pedir-se a cada 
nm dos "ministros de estado as informações.-
Sousct França. » • 

·Foi complllentemente apoiad~ c continuando a 
discussão, tc,•c a palavra, dizendo 

O Sn. Lixo CouTI!'iHO :- Este negocio conforme 
a emenda offerecida não póde ser encarregado tão 
sóm '!nte á commissão de constituição, porque con
tém matcria relativa a muitas outras commissões. 
E' portanto necessario, que cada uma dellas indique 
os quesitos, que se hão de fazer pela sua parte ; por 
exemplo a commissão de guerra deve apontar os 
que lhe dizem respeito, a da fazenda os que perten
cem a este ramo etc. 

O Sa. V ASCONCELLO~ :-Tem-se observado nesta 
camara a pratica de se não admittir sobre os pare
ceres de commissões, a que se pede adiamento, 
outra .discussão, emquanto se não decide do mesmo 
adiamento. Alguns dos senhores• o tem reque
rido indircctamente, e por isso acho que sobre este 
ponto, é que deve versar primeiramente a questão. 
Eu não o julgo necessario, porque ain"da se não 
mostrou, que nos artigos propostos pela commissão 
se contém objectos, que não pertencem ao ministro 
do imperio. E se assim é, porque motivo se hão de 
demorar estas informações, emquanto se formão os 
artigos, sobre que devem informar os outros mi
nistros ! Entretanto para que se não argúa de pre
cipitada a deliberacão da camara, eu me declaro 
pelo adiamento, e requeiro que "fique suspensa a 
discussão por .tres dias. 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :- Eu tambem 
voto pelo adiaménto por tres dias, que é o tempo 
necessario para se pensar sobre a ma teria, que deve 
ser tratada com prudencia. 

Julgada suffi.cientemente discutida a mat~ria, 
propôz o Sr. presidente á vota!;ãO da camara o 
adiamento requerido, e sendo approvado, o mesmo 
senhor o declarou por tres dias, reservada para 
antão a discussão sobre a emenda do Sr. Souza 
França. 

Depois disf:Ô o Sr. secretar~o Costa ÁI?'Uiar pedio 
licença para mterromper a ordem do d1a, e leu os 
seguintes 

« Ol'J!ICIOS 

~ PrimiJ:iDl 
" Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção d~ aviso 

de Y. Ex. de 9 do corrente, em que commumcou a 

n~cessidade de se expedirem ordens, tanto para 
vu·em tomar _ assento na camara dos deputado5 
?.lanocl Ignac10 del\lel!o e Souza, Manoel Rodrigues 
da Costa, Antonio Paulino Limpo de Abreu e 
Placido ;\]artins Pero3ira, quo não tein até ag~ra 
comparecido, como para fazer passar a camara da 
cidade do Ouro }Jreto os competentes diplomas a 
Luiz Augusto 1\lay, José Dento Leite Ferreira de 
1\lello, Custodio José Dias, e João Joaquun da Silva 
Guimn~·ães. E participo a V. Ex. pará o lm·ar ao 
conhecunento da camara dos deputados, que ficão 
expedidas as convenientes ordens a V. Ex.lJaco, em 
12 de Junho de 1826.- José Fel!:âano Fernandes 
Pinheiro.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.» -

11 Segundo 

11 lllm. e Exm. Sr;- Tendo expedido ordem ao 
senado da camara desta cidade em 8 do corrente, 
para declarar, se ainda se achava abertó o lino 
destinado ao juramento da constitnicão, respondeu 
o mesmo sen~ado com o ofiicio do dia lO, que re
metto a V. Ex. para ser presente á camara dos de- · 
puLados. Deus I,'Uartie a V. Ex. }>aço, em 12 de 
Junho de 18"26.- José Feliciano Femandes Pi-
7theiro.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada. >> 

J_eu igualmente o officio do Illm. senado da ca
mara, a que este se refere, e nclle se declarava que 
o livro indicado, se achaYa ·ainda aberto, por não 
ter havido ordem em contrario. Dll ambos estes 
officios ficou a camara inteirada. 

O mesmo Sr. secretario deu conta de ter vindo á 
mesa um requerimento de Eduardo Alves Pereira 
Sodré, e outros, o qual foi remettido á commissão 
de peticões; e passou a ler a seguinte carta, que 
lhe fdra ·dirigida ». 

11 lllm. e Exm. Sr.- Hav.endo emprehendido, e 
publicado á dias a traducção do codigo mercantil da 
Friinça, tomo a liberdade de offertar os inclusos 
exemplares, para o archivo da camara dos deputados, 
!>~rvindo-me para esse fim do intermedio de V. Ex. 
implorando seja desculpadaminha ousadia. 

<<Aproveitando est.e motivo para protestar a V. Ex. 
o meu respeito e alta consideração, tenho a accres
centar-lhe q_ue me darei por bem pago de meu tra
balho; se elle merecer a approvação da camara. 
Deus guarde a V. Ex. muitos annos. 1lio de J aueiro

1 em 9 de Junho de 1826.- lllm. e Exm. Sr. Jose 
Ricardo da Costa Aguiar.- De V. Ex. o mais 
attento venerador e criado.- Antonio José da Silt•a 
Loureiro. » 

Esta offerta foi recebida com agrado. Então o 
~r. Vergueiro al?-nunciando ter de propôr materia 
Importante, envwu á mesa esta 

a INDICAÇÃO 

(( R~qneiro qu~ se imprima o relatorio, ou in
formaçoes do mm1stro da. guerra.- Vergueiro ». 

Sendo lida, e apoiada, pediu o seu illustre autor 
a urgencla, a qual sendo apoiada competentemente, 
foi impugnada pelo St:. Cavalcante de Albuquerque; 
cujo discurso não foi colhido pelos tachigraphos, c 
sustentada nestes termos por , · 

O Sa. VERGUEIRO :-Se é urgente tratar-se da 
def(!Za externa da nação, lambem é urgente delibe
rar-se sobre os negocios, que para ella concorrem. 
E' certo que a commissão de guerra, propõe-se a 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:06- Página 13 de 19 

SESSÃO EJI Í4 DE JUNHO DE .18.26 131 
formar e apresentar os seus trabalhos sobre o reta- 1 .« PARECER 
torio do mi_nistro, mas para a camara estar já ao + . _ . 
f!lct~ dos .~b~ectos, que ~elle se co_ntém, é. ne~essa- . cc_ A commi~sao ~e mannha e guerra, vendo o 
r10 que seJ~ 1mpresso. Nao ha nacao constltucwnal, proJecto. de lei do Sr. dep•1tado Baptista Pereira 
em que se não imprimão e publitiuem os relatorios so~re dtspe_nsa .do serviço militar, que pretende 
dos ministros. SeJa concedida aos soldados milicianos lavradores 

O Sn. C.\VALC.\NTE DE ALBUQUERQUE:- Não ha nos me~es de Março, Abril, Maio, Setembro, Ou~ 
tubro, e Novembro ; assim como a dispensa dos 

tal relataria, não existe .... (Não (oi mais ouvido}. mesmos soldados durante 0 tempo, ·em que estive-
O Sn. CuNHA 1\IJ.TTOS :- Não ha tal relatorio. O rem em~regad~s ·no ~ahrico do assucar, e aguas ar

ministro da guerra mandou um officio muito ex- dentes ( ) ; ouvmdo o Illust!e au~or do projecto: E' de 
quisito, e fez·acompanhar este offi.cico com mappa<.>, parecer, qu.e sendo da ma1s transcendente utilidade 
que para se apurarem levaráõ muito tempo; mas á "classe af?ricul.tora a medid~ proposta, pelo Sr. de
eu estou persuadido, que não ha inconveniente na pu,ado, naf? pod~ com effei~O tomar-se desde já 
su~ impressão. Imprima-se para que todo o mundo aquella dehberaçao, por se 1gnorar até o presente 
sa1ba o· estado, em que nos achamos. Nós teríamos o numero, e as classes das forças da I. a e 2.a linha 
desempenhado religiosame!lte as nossas obrigações, que o governo tem ~mprega_do ~m operações de 
como membros da commrssão de guerra, mas no campanha, ou em serVIço ordmano de guarni~ões, 
estado em que vem os papeis, só Santo Antonio os du-rante "- guerra actual: portanto deve o proJecto 
poderá entender. ficar adiado, até que ·o governo apresente os escla-

Não havendo que·m· mais fallasse sobre este as-· recímentos, que lhe forão pedidos pela camara e 
sumpto, julgou-se discutido, e sendo -proposta á. que hão de servir de base aos trabalhos da co'm
votação a urgeucia, não foi approvada; ficando por missão. Paço da camara dos deputados, 9 de Junho 
consequencia reservada. a indição para a segunda de 1826.- P.ralncisco das Chagas Santos,- Ra-y
leitura. mundo José da Cunha Jllattos.-Antonio Francisco 
Tornando-se á ordem do dia, leu o s~. secretario de Paula HoUanda Cg,valca?ilii de Albuquerque. )) 
Costa Aguiar 0 seguinte ~Otrerecido este paracer á discussão, suscitou -se 

« P.\l\I!.CEt\ • 

-+ 11· A commissão de .instruccão publica, conside
., rando de grande utilidade o" estabelecimento da 

cadeira de medicina legal, que o Sr. Dz:. TaYares 
requer em sua representacão, acompanhada de uma 
memoria e illlpJ.'esso1 é de parecer que todos estes 
documentos sejão remettidos á commissão de saude 
publica, a . .cujo cargo se acha o plano de reforma 
das escolas medtco-cirurgicas. Paço da camara dos 
deputados, 9 de Jupho de 1826,- Janttario da 
Cunha llarbosa.-Antonio Ferreira Franca.- José 
Cardoso Pereira de•J[ello.n-Foi approvado semop
posição, e o rnesmo senhor passou immediatamente 
a ler este outro · 

« PA.l\ECER 

« A commissão de. instrUC!fãO publica, conside
rando as duas memortas do Illustre Sr. deputado 
l\Ionsenhor Pizarro, mais como instrucções para õ 
plano geral dos estudos, do que como plano, é de 
parecer, que ellas se reservem, para serem tomadas 
em devida consideração, quando se formar o dito 
plano geral dos estudos. Paco da camara dos depu
tados, 9 de Junho de.l826.ll. (Seguem-se as mesmas 
assignaturas.~-Foi igualmente approvado. Então 
o Sr. Clemente Pereira por parte da commissão 
do commerci?, produzia a seguinte · • 

um vivo debate, a que deu principio, dizendo 
O Sa. VAscoNcELLos:- Sr. presidente, eu me 

opponho•ao parecer da commissão. Fazerem os 
~iliciano.~ o ser!iço da tropa de linha l não póde ser 
n~o é. assnn. Po1s po~ não ha\'ertropa.de J.a linha, 
~ao deve passar o proJecto I Se não ha tropa de La 
llnha, o que se segue é proceder-se a recrutamento. 
Portanto não deve ficar adiad'o o projecto antes 
sou de .. parecer que eUe entre em discussão, sem 
nos embaraçarmos com o ministro da guerra, uma 
-vez que _não tem dado conta do estado das forças,
nem ped1do faculdade para· recrutar, como é ·onri
gado pela constituição. Se elle assim procede, de
ve-se julgar que é por haverem forças de mais ; c 
se ~anda rec_rutar sem autoridade do corpo legis
lativo, obra illegalmente, e contra a constituicão. 
Portaut.G o corpo legislativo deve tomar as medidas~ 
que julgar convenientes para átalhar este vexame 
pu bico : os milicianos não devem fazer o servico. 
da 1.a linha. Portanto voto contra o adiamento~ 

O Sa. CLEliiENTE PEREIRA:- A necessidade das 
leis, prova sampre a sua utilidade. O projecto, de 
que se trata, propõe uma providencia de absoluta 
necessidade, e por consequencia manifestamente 
util. . Entre os gravissimos males, que aflligem o 
Brazil é de summa transcendencia o vexame, que 
soitrem os milicianos, sendo tirados de seus tra
balhos amiudadamente para o serviço militar. Se a 
população não cresce, se muitas familias se des-
moralisão, se experimentamo! grande carestia nos 

/ generos de primeira necessidade no meio de um 
-f... « A commissão do commercio, agricultura, in- t~rreno fertil, tudo isto e ainda mais procede, de que 
dustria, e artes julga conveniente. que se nomêe um crescido numero de milicianos são arrancados 

t uma commíssão externa de agricultura de 'tres- diariamente de suas casas, obrigados a abandonar 
membros, e propõe para a mesma o conselheiro suas mulheres e filhos, sem lhes deixarem pão para 
João Rodrigues Pereira de Almeida, Bento de Oli- comerem, e as suas lavouras, umas vezes no tempo 
veira Braga, e João Rodrigues da Costa. Paco da de _plantar, outras no da colheita. 

•. << PROPOSTA 

camara dos deputados, 14 de -Junho de 1826.-· José E póde dar-se maior desgraça l E' necessario não 
Clemente Pereira.- José Bernardino Baptista. Pe- calar nada .da verdade, quando o. bem da nação 
-reira.- Dõmingos Malachías de Aguiar Pires Fer- exige que. se publique. 
'feira. n- Foi approvada. Finalmente leu o Sr. pri ... 
meiro secretario o seguinte · (•) Veja-se este projecto na sessão de 24 de Maio. 
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Eu tenho visto com magna e dôr, as lagrimas de 
muitas famílias mortas á fome, porque seus chefes, 
sendo milicianos, não poderão plantar um feixe de 
rama de mandioca, nem um prato de feijão, para 
lhes matar a fome ..•. Só quem nunca sahio da ci
dade é que póde ignorar e~tas d~sgraça~: . 

E será menos verdade que muitos -mlhCianos sa
hindo de suas casas, deixarão as suas mulheres e 
filhas em toda. a honestidade, e que voltando do 
serviço, as acharão prost~tui~as, obrigada~ pela 
maior parte pela fome e ~msena_'? A n~coss1da_d<:, 
Sr. presidente, não t-em le1 e por Isso se d1z ser Ini

miga da virtude. 
Torno a dizer só quem nunca sahio da cidade 

ignora estas desgraças. E com~ se po~erá -dizer 
inutil, ou menos urgente um proJecto, que offerece 
o meio de remediar tantos males'? . 

Não se diga que a patria pre~isa do serviço dos 
milicianos; porque se este serv1ço se entende nos 
casos urgentes, o projecto os excep~ua._ . 

l\fas se pretende tornar esta obrrgaçao extensiva 
aos tempos -ordinarios, então serei franco ~~ di~er 

· mui positivamente, que tal p~o~eder é uma IDJUstlça 
manifesta, que se ÍI!Z aos rnihClanos. 

Se se lhes impõe a obrigação de prestar á nação 
um serviço, a que os.mais cidadãos não são obriga-

. dos poder-se-ha chamar justa esta desigualdade 't 
Eu 'reconheço que a nação pr_ecisa de força armada; 
para a defender;- mas eu 9mzera que el_la se preve
nisse com a tropa de L• hnha, necessana para este 
emprego, e serviço, que não obrigasse a .íiso a mi
liciana. 

Sendo a- tropa de L • linha paga por todos, vinha 
o serviço militar. a peiar sobre todos. O contrario 
é desigualdade, in!,ustiça~ e oppressão. Portanto 
não só voto pelo projecto, mas digo, que {aremos 
ao Brazil um servico muito importante, se as me
didas nelle propostás com as modificaÇÕes, que pa
recerem justas, forem levadas a effeito: · 

O SR. CUNHA ~lATTOS: .:...._Tenho já por muitas 
vezes lamentado neste augusto recinto as desgraças, 
a que estão sujeitos os milicianos: conheço muito 
bem o interior Jo Brazil e sei o .que por lá passa. 

Eu vi mulheres de milicianos reduzidas á ultima 
:nliseria e até á mendicidade : vi filhas prostituídas e 
emfim muitos outroscasos, que poderia relatar e 
tudo isto -por se opprimirem os milicianos. 

Mas, Sr. presidente. qué ha de fazer a commissão 
de guerra? Se o ministro tivesse remettído a esta 
camara os papeis, que se lhe pedirão e na fórma que 
convém, é muito provavel, que os illustres depu
tados, que tem reprovado o parecer, não se decla
rassem contra a commissão. 

Conheco que o negocio é urgentíssimo e que é ne
cessario ·isentarem-se os milicianos quanto antes 
do servico da I, a linha. Estas tropas são para servir 
nas provincia_s, a que p~rtencem e para os cas~s ~!l 
maior necessidade ; porem como hade a commtssao 
de guerra interpôr o seu parecer sobre este objecto, 
se não sabe quaes são as providencias, que o go
verno tem dado, que tropas ha em campanha, quaes, 
em guarnição, etc., etc. 'l A commissão ignora tudo 
isto e como hade dar outro parecer 1 Póde-se cal
cular pelos fundamentos que temos, q\le o Im.perío 
do Brazil está nos termos de possuir um exercito de 
40,000 homens de l.• lin?a e sendo elle organis~do 
como deve sér, chega mmto bem pata toào o serv1ço 
e fica por consequencia inteiramente dispensada a 
tropa da 2.• linha. 

Porém sem os dados certos, e o tempo indispen
savel,_ como -póde a commiiSão entrar neste tra
balho? 

Eis os motivos porque a commissão suspende por 
ora o se~ juizo sobre o projecto; não é por ignorar 
a sorte dos milicianos. 

-Os membros da commissão bem o sabem, e até 
alguns dão testemunho de muitos infelizes, que tem 
abandonado inteiramente as suas casas e familias 
para se embrenharem n.os bosques, tornando-se 
selYagens em vez de homens industriosos, que 
dantes erão. Isto tem acontecido em Goyaz e Matto 
Grosso onde se achão arraiaes sem um-a só família, 
ou pessoa. . 

Portanto, Sr. presidente, em a commissão tendoo 
os dados necessaríos, em tres dias ao muito emíttirã 
o seu parecer sobre o projecto; e conclúo dizendo, 
que os membros da commissão de guerra tem muito 
em vista o bem dos povos em geral, e com especia-
lidade dos I!lilicianos. · . 

O SR. QuEIRoz C~RREIRA :...,-Eu voto a favor do 
projecto, porque nelle se não isentão todos os mi
licianos do serviço, mas sómente os lavradores, e 
em certos tempos. 

Nós sabemos, que nem todos os milicianos são 
lavradores: ha entre elles muitos vadios, que.vü•em 
pelas tabernas, e até roubando ; e que só para se 
Isentarem da I.• linha se alistão nas· milícias, e· 
tratão logo de se fqrdarem, e apromptarem. Estes 
não fazem falta á lavoura, como aquelles, e por isso 
não se achá o incluídos no .{lrojecto. Demais ha ordem 
superior para que sejão dispensados os pescadores, 
e administradores d.e fazendas e engenhos, etc. 

Porém "OS com mandantes dos distrietos não cum,. 
prem estas ordens, -e por isso é necessario, -que· se · 
marquem positivamente aquelles, que devem ser dis
pensados ·do serviço por fazerem falta ou á lavoura, 
ou á pesca, etc 

Que os milicianQS lavradores devem ser dispensa
dos nos tempos da plantação e· colheita, ninguem o 
poderá negar ; é uma medida, qfle se lhes deve de 
Justiça. Por isso voto pelo projecto e o julgo .ne
cessario. 

Eu tenho viajado pelo interior do Brazil, e sei o 
que ha a este respeito. Entretanto quereria que só 
fossem isentos aquelles, que tem emprego certo 
na lavoura e não os vadios. · 

• O Sn. VAsCONCELLOS :-Eu não attaquei a com
missã<', attaquei o parecer com as mais solldas 
razões. Sr. presidente, tem-se dito geralmente, que 
a tropa miliciana não é destinada para fazer · o ·ser-
vico da L • linha. . · . 

Esta é a questão principal e o propri~ senhor, que 
defendeu o parecer da commissão;. convém neste 
principio. L:ogo que duvida se otterecea que passe o 
projecttl? Se não ha tropa de 1. • linha, proceda-se a 
recrutamento, mas não se attaque o direito do ci
dadão, que na qualidade de. miliciano não póde 
estar sujeito ao capricho de ninguem. 
· Por este ultimo correio recebi cartas da minha 

terra, em que se me diz que no . dia de Corpo de . 
Deus convidarão os milicianos para a procissão, e 
que tendo elles concorrido de muito boa fé; forão 
atraíçoadamente prezos para o serviço de tropa de 
linha. Eu não sei bem . como isto aconteceu, mas 
sei que nesta eôrte se acbão milicianos íneus patrí
cios servindo á ·multo têmpo como se fossem ·de l.a 
linha. Portanto peço, rogo, c1u como quer que fôr 
melhor, que se trate já desta ma teria. _ · · 
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O Sn. C..w.u.cA~TE DE .\.LBcQt:ERQUE :-;-(Não {oi valer para· por qualquer intdga pratiéareín u 

ourido pelos tachigraphos.) violencias, que lhes dictar o seu capricho 'I Nós não 
o Sn. BAPTISTA PERElR..\:-Eu sou o autor deste vemos o que fazem diariamente os commandantes 't 

projecto, e na occasião em que o apresentei, expuz os Logo que lhes não é bem affecto qualquer miliciano 
motivos, porque procurava aliviar a sorte infeliz dos do m~s laborioso fazem o maior vadio, e põe-lhe 
milicianos lavradores, e empregados nas fabricas. as correntes ao pescoço. Portanto nós não devemos 
Estes batalhões e esquadrões de milícias são esqua- deixar passar semelhante princípio, que vai abrir a 
drões de desgracados, peiores que escravos, por- porta a tod~s ~s especies de abusos e prevaricações. 
quanto este teni um senhor, que lhes dá 0 sustento A comm1ssao póde nestes tres ou quatro dias 
e vestuario; que os cura, etc., e 0 miliciano é apresentar um projecto, que seja satisfactorio á ca-
obrigado ao serviço gratuitamente. mara. 

Etle precisa plantar e colher para seu alimento, e Nós tambem somos brazileiros, e o illustre autor 
é em taes occasiões, que lhe diz 0 commandante- do projecto não se interessa mais do que n6a pela 
compareça, aliás cadêa-e se não comparece, tein sorte dos milicianos. 
de jazer na prisão 30 e 40 dias. E11 tenho visto milí~ · A commissão porém não podia fazer mais do q11o 
cianos presos por mezes, porque não tem dinheiro fez : dentro em tres dias ella mostrará· quaes são as 
para con1prar uniformes, que se mudão frequente- suas vistas patrioticas para com os lavradores, que 
mente. Emfim todos sabem qllül é a condicão des- em toda a parte são reconhecidos como o sustenta-
grac;ada desta pobre classe de cidadãos. • culo da sociedade. · 

A commissão é de parecer, que se espere para O Sa. LINO CouTINHO ~-Quando a· constituicão 
a organização geral: isto não póde ter lugar, foi remettida ainda em projecto ás diversas camaras 
porque esse trabalho guarda-se para tarde, e a mo- do Imperio, para fazerem as suas reflexões, a ca
lestia exige prompto e eJJicaz remedio. mara da cidade da Bahia obser\·ou, que faltava um 

Eu não digo, que os míliciílnos deixem absoluta-- artigo relativo ás tropas milicianas: fui eu quem 
mente de fazer serviço, mas o que se deseja é que lembrou isto á camara. Representou-se portanto a 
sejão empregados quando o pódem ser sem detri- S. 1\L 1., dizendo:-lhe que parecia justo, que na 
mento dos meios d.:i sua subsistencia, excepto no constituição se accrescentasse um artigo expresso 
caso da salvacão da patria, porque então todo o ci~ sobre a garantia dos milicianos. S. l\1. I. respondeu 
dadão é soldádo ; e eu serei dos primeiros a apre- que era justa a representação, mas que elle garantia 
sentar-me. a tropa miliciana e a defenderia sempre: que ella não 

O que eu quero é que não soffrão vexames e op- seria encommodada, . nem sahiria fóra do seu paiz: .. 
pressão sem um fim util, que tenhão tempo para que a camara da Ballla esperasse até que o corpo 
plantar, e colher, e que o soldado lavrador não sejll legislativo houvesse de fazer uma lei sobre este 
arrancado da sua casa para vir pôr-se á porta do objecto .•.. 
commandante, para levar as suas cartas particu- E' chegado o momento de se fazer esta lei índis
lares, pegar na redea do seu cavallo, quando elle sáe pensavel, Sr. presidente. Esta materia deveria oc-
ao passeio, empregar-se emfim em servicos de cupar um artigo de constituicão. · 
,criado de um superior, que não lhe dá nêm um Os milícianos formão uma ·das primeiras bases da 
copo de agua. Isto é facto observado por mim e que sociedade. Entre nós todo o homem que não é da 
todos os dias se pratica: . L a linha, ou empregado publico, é miliciano. 

Muitos commandantes são uns despotas, não co- Nesta classe se achão os agricultores, e ·todos os 
nhecem constituicão, não sabem senão· da sua von- homens de industria, e sã. o estes os que sustenlão a 
tade e seu capriclio. - nação, -os que propagão mais, e augmentão a popu-

Os maiores vexames, que padecem os milicianos, lação. _ 
não lhes provém do servi co util e real para a na cão, Como é que se hão de separar de suas familias, 
mas de certas praticas de 'nenhun1a utilidade e ·que de-suas ll)Ulheres, de seus filhos que não tem outro 
só revertem em proveito dos seus com mandantes. soccorro, e amparo? Faz-se marchar um regimento 
Finalmente ha u·ma guerra viva declarada aos lavra- de milicias 400 e 500 leguas, e permanecer alli, 
dores milicianos em todas as partes do lmperio. COII!-O permanece um regimento de !\finas na Bahia 

Tqdo o cidadão é obrigado, eu o conheco, ~a á perto de tres annos! ,,. 
servir a sua patria, mas não a ser escravo de quem Sou -portanto de parecer que se faça um projecto · 
lhe não paga nem o sustenta: de lei; que segure aos milicianos a sua sorte, e o 

Estes pois e outros muit<>s são os motivos que me seu bem ser: que nunca os corpos de milícias iiejão 
obrigarão a apresentar tal projecto. . obrigados a sahlr fóra de suas províncias, onde· 

Ser cidadão só para soffrer os encargos da socie- devem permanecer para a sua guarda e policia: 
dade, e nunca para gozar os seus commodos, nem .. A tropa de l.a linha é que sáe fóra a attacar o 
ao menos aquelles, que a simples 'natureza faculta, inimigo ; a miliciana só é assim empregada em 
é desgraçada condição..! ·circumstancias taes, que não .. possa deixar de 'ser, 

0-Sa. CuNHA 1\IATTOS: -A' pouco acabei de como se,o territorio fôrinvadido. ' 
mostrar quaes são as desgraças dos milicianos. E' preciso re~ponder a uma proposição, que aqui 

Os desejos da commissão e os meus são . de fazer se expendeu. Disse-se que grande parte dos corpos 
isentar os milicianos do servico da t.a linha; milicianos é compo~ta de vadios, e roubadores: 
mas a commissão não póde combinar as circums- mas quem é que tem culpa disso 't 
tancias, porque não tinha os papeis, que á pouco E' o go,•eruo em permittir que se assente {lraça 
vierão. aos. vadios e vagabundos ·nos corpos de 2a linha. 

Não posso deixar passar a idéa de que devem ser Tal gente não ~ destinada para as milícias, pois 
chamados ao. serviço os milicianos vadios. Pois ha- nestas· só têm lu~ar. os cidadãos agricultores e in
vemos de deixar á arbitrariedade desses comman- d!lstriosos, os pacificos e os pais de ·famílias. Se 
dantes de districtos o_ pretexto, de que se podem_ ãppare~em entre OI>' milicianos semelhantes vadios 

34: 
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e vagabundos, é porque as autoridades a que per
tence a mspecção assim o querem ou não fazem a 
sua obrigação. 

O Sn. QuEmoz CARREIRA :-(Não foi otl'l:ido por 
causa. do 1·umor nas galerias.) 

O SR. BAPTISTA. PEnEuu :-Eu não convenho que 
se espere; o meu pi·ojeclo não exclúe uma lei mais 
ampla, e por consequencia não ·obsta a que se 
apresente ess~ projecto mais perfeito e que seja 
igualmente sanrcionado ; porqtw o que se acha \'lU 
execução é meramente um artigo que tende a dis
pensar os lavradores milicianos em certas estacões. 
Um projecto mais completo lera muito tempo, "e no 
interim elles continuão a solfrer. 

O que eu pretendo é a isenção dos lavradores 
nos seis mezes de maior e índispensavel trabalho por 
que elles são os que sustenlã.o o Estado : quando 
aquelles perdem, este tambem perde. 

Por consequencia, não me conformo na espera do 
projecto geral; o negocio é muito urgente. Só a pra
tica, só a experiencia do que soffrem aquelles ho
mens, poderia mover ás promptas medidas q\l~ ~\l 
aponto. 

Eu me dispenso de accrescentar mais expressões 
para fazer sensível a triste condição desta classe de 
cidadãos. !tias não convenho em que se prolongue a 
decisão da sua sorte, e nisto tenho preenchido o meu 
dever. · 

O Sn. CA VALCYXTE DE ALllUQUERQUE: -A com
missão quando deu o seu parecer sobre o projecto 
do Sr. Baptista I>ereira, conheceu quão necessario é 
proteger a agricultura no Brazil. Sabe quanto os 
milicianos são Yexados, c muito deseja dar sobre 
isto algumas providencias ; mas estas pro,·idencias 
não estão por ora ao alcance da coJumissão. 

Um de seus illnstres membros asseverou que em 
tres dias apresentaria um projecto a este respeit1.1, e 
eu digo que semelhante negocio não se póde tratar 
nesta sessão. Jlisse o honrado autor do projocto que 
só d ~seja que se dispensem os milicianos lavradores 
seis mezes no anno; porém, é necessario que se 
saiba a relacão que ha entre os milicianos lavrado
res e os que· pertencem a outras classes da socie
dade. 

Nós não devemos proteger tão sómente os agri
cultores, concedendo-lhes um privilegio exclllsivo 
em damno das outras classes, em que vem a recahír 
todo o pezo do serviço. · 

Os artistas tambem merecem proteccão, para que 
entr~ nós se desenvolva o genio da inaustria, e se 
a:ugmentem os otlicios mechanicos. 

· Ha outras classes na sociedade. que Ifiilt'ecem 
contemplaçã_o. e por isso õ indispensavel que se at
tenda á relação q":e. entre ellas ha. Disse-se que os 
commandautes militares são despotas ... (Apoiado!) 

São despotas os presidentes das proyincias; des
potas são os ministros e juizes de fóra; despotas as 
autoridades ecclesiaslicás, sãCI emfim despotas todos 
aquelles que não conhecem os aeveres do homem, 
que atropellão os direitos dos seus concidadãos, e 
desconhecem o imperio das leis. 
· Disse o illustre deputado que o miliciano é posto 
á porta do·commandanle para pegar no cavallo; e o 
ministro quantos meirinhos tem '! 

Sr. presidente, é necessario que tenhamos um 
exacto conhecimento do estado di! guerra, para sa
bermos a posicão em que havemos de estabelecer· a 
força da 1 a linha, e decidir-se se as milicias hão de 
ser verdadeiras guardas nacionaes) e se l\ad~ havet 

~~~1~ t~r-ceira classe, isto é! o corpo de or~enanças. 
E md1spensavel a combmação das partes em um 
todo, e nos ditferentes ramos do exercito neces
s~riame~te .. se hade guardar -proporção. Portanto, 
s~o prectsos os dados e o tei~po; e ainda que o mi
mstro dê exactamente a exphcacão de todos os que
sitos que são precisos, nada se poderá fazer e1h hôa 
ordem, sem a meditação e o estudo necessurio. 

Conc1úo, pois, que desejando muito que a classe 
agricultora seja protegida. e defendida, com tudo não 
póde ter por ora lugar a medida proposta. 

O Sn. Sou~A .FRANÇA :-D~as são as questões que 
se devem decidir para deluc1dar esta materia. São 
ou não obrigados os milicianos a fazer o servico da 
la linha? Devem .ou não devem os lavradores ser 
disppnsados de tal obrigarão? 

Quanto á primeira quéstão ninguem se pronun
ciará pela afiirmativa, attendendo á forca da ínsti· 
tuicão de tal t.ropa. Portanto é uma injÚsLica obri
ga-los a servir como militares de linha, sem nos 
acharmos nas crises de aperto em que se trata da 
sa\':a~ão da patria. Que esta injustiça se faz ainda 
mats aggra\·ante na classe dos agricultores, é ma
nifesto a todas as luzes. 

Sr. presid~nte, a oppressão é muito maior quando 
recahe na corporação mais util e necessaria ao Es
tado ; tal é a dos agricultores. ·Poder-se-ha dizer 
que o ·governo concede dispensas; mas, quanto 
custão essas dispensas? Custào muito dinheiro, in
finitos trabalhos, P.mpenhos -e humilhações. 

Sr. presidente, depois da lei da responsabilidade, 
nenhuma se tem proposto nesta camara de maior 
consideração do que esta. O trabalho do lavrador é 
tran~cedente, faz a riqueza da n~ção, produz a abun
dancia, augmenta as rendas d1rectas, e inflúe nos 
~ii·eitos de i_mportação e exportação. Logo não é 
JUSto que seJão os lavradores arrancados de suas 
casas nos mezes da sementeira e colheita. 

()s commandantes não attendem aos prejuízos que 
soffrem estes homens e o Estado, para os chamar ao 
serviço muitas vezes só em -seu próprio proveito ; é 
portanto necessario que quanto antes se trate de 
atalhar este mal : eu voto a favor do projecto. 

A este tempo veio á mesa e foi lida pelo Sr. se
cretario Costa Aguiar a seguinte 

C< EMENDA 

« Indico que se não tomein medidas parciaes 
_ácer~a dos milicianos, mas que se faça uma lei re
gulamentar sobre semelhante tropa. 

u Camara dos deputados, 14 de Junho de 1826.-
José Lino Cou.tinho. » . 

Foi apoiada, e continuando a discussão teve a pa
lavra e disse 

O _SR. ~OSTA ~GUL\R:--;-.:- Remedios palliativos e 
parCia~s nao c~rao molestias graves e tão invetera· 
d!'-_s. E1~ o motivo porque eu ~e declaro pela opi
mao do dlustJ:e membro o Sr. Lmo Coutinho. Demais 
occorre-me ponderar a esta camara que as semen
teiras e plantações não se fazem nas mesmas esta
ções em t?do" o extenso Drazil, que participa de 
todo~ os climas d_? mundo.- Como, pois, se poderâ 
apphcar este proJecta a todas as províncias, quando 
em umas planta-se no mesmo tempo em que em 
outras se faz a colheita? Tomaremos nós estas. me
di das sómen te .P!ira as províncias P!Oximas á côrte ? 
Tal proceder ma certamente excttar o:ciume nas 
outras que estão situadas debaixo de outro clima 
muito diff~rente. 
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Não se deduza desta minha linguagem a mais leve 

suspeita de que eu deixo de propugnar pela condi
cão dos lavradores, desta classe de cida~ãos, a mai~ 
ütil certamente ao Estado. Pelo contrariO, eu serei 
sempre a seu favor e defenderei ?S se~s direitos, 
proporcionando-lhes, quanto em mim estiver, todos 
os commodos que lhe são indispensaveis para q~e 
elles possão tirar da terra os fructos ~om q?-e se hao 
de elles sustentar e fazer a abundancJa e riqueza da 
w~. . -

Conheço o quanto são perturbados nos seus ute1s 
trabalhos, e vexados, já p~la má distribuição do ser
vi~o militar, já pelo capncho d_o~ seus ehefes; d~
seJo que sejão quanto antes alliVIados da oppres~ao 
em que vivem; mas quizera que as prov1dencias 
que se tomarem sejão comprehensivas de todas as 
ciasses, geraes a todo o lmperio, o organisadas de 
tal arte, que não tenhamos de que nos arrepender 
na pratica. 

Teme o honrado membro que se não Jlossa u\\imar 
tão cedo este artigo da legis!aç~o g~ral, pela c~m
plicação.que t_em com a orgamsaçao do exercito. 
l'orém ja um dlustre deputado, lllembro da com
missão'" de guerra, se offereceu a apresentar um ~ro
iecto mais completo dentro de tres ou quatr? (1\a-:,; 
Logo, que receio póde haver de d_em.ora_? E nao sera 
melhor que se espere este prazo mslgmficante para 
que tenhamos um projecto ordenad~ segundo ps _co
nhecimentos e dados que deve possUir a comnussao? 
Voto portanto pela emenda do Sr. Lino Coutin.ho. 

O Sn Cnuz FERREIRA. :-1\luito se tem dito sábia
mente s~bre este objecto. mas eu quizera q:ue se 
cortasse o mlll pela raiz, :Oesejára que se formasse 
a orga.nisacão geral dos dlfTerentes corpos do exer
cito, e que "nella se dispensasse esta classe d'Õ m\\\
cittnos formando-se e.rn seu lugar os corpos de 
guard;s cívicas ou nacionae~. _Porém par~ isso é 
necessario attender-se á estatJsbca do Brazil, e em
pregar-se o tempo e e~t\l.do indispensavel. Çonheço 
a necessidade de acudir~se ao mal que soffrem os 
lavradores milicianos, poréDl, bo~n era qu~ a este 
respeito se não tomassem med1das. }HUClaes que 
pódem prejudicar a outras classes de cidadãos. 

O Sn. BAPTISTA PnnElRA : - Tem-s.e reduzido a 
questão a indagar·se se o presente pro)ecto deve ser 
approvado ou se se deve fazer um prOJecto. ger:tl ef!! 
~ue fiq~1e organisado tudo_ quanto fôr relat1v? as mi
hcias; Eu creio que nós nao deve~p.os tratar Já. deste 
projecto geral, dependente de mmtos. esclarecimen
tos que tão cedo não teremos. A medida que \liO\\U.t. 
nãJ inhibe que se faça esse regulamento geral. 

O meu projecto consta de dou~ paragraphos, que 
se pódem discutir em poucos dias, quando um regu
lamento geral é ob1·a longa e de muitos mezes, e 
talvez annos. E entretanto os miseraveis lavradores 
iráõ soffrendo 1 ••• 

Servir-me-hei de uma comparação ; talvez não 
seja muito exacta. Dóe-me u~ d~nte; ha um reme
dio prompto e efficaz, poyém mdtc.a-se outr<?, gue 
se diz melhor porém ma1s demorado; a dôr lDSiste 
e augmenta-s~; que farei 't Deixarei de usa~ daquelle 
que tenho á mão até que venha o que se mculca o 
mais proveitoso? Não me _parece prud~nte. . 

Tal é o caso da indicaçao do Sr. Lmo Coutmho. 
E' um remedio q~e não cur!l de prompto os males 
dos lavradores; e·uma medida que nao passa de 
ideal. Devemos nós -esperar qu43 se faça o regula
mento geral, para i:lntão se c_urarem todas as moles
tias de uma classe da sociedade L.; Vamos .ao 
maior mal, depois desceremos aos menores. Jlor-

tanto não convenho que se. despreze este projecto 
para se entrar na organisação remota de outro, que 
poderá sahir mais perfeito ou imperfeito. 

Q Sv.. L\1;0 CoUTJNllO :-Sr. presidente, aqui já 
se tem doci<lído que medidas parciaes não servem 
para o mal geral; esta é a regra que se tem seguido 
nesta camara, pois o contrario é gastar tempo em 
providencias que hão de caducar em poucos mo
mentos. 

O argumento de comparação de que se serviu o 
mustre deputado não tem lugar algum ; eu lhe vou 
apresentar outro mais analogo. 

E• chamado um medico para tratar de um doente 
affectado de uma dôr na cabeça ; exa)Ilina o facul
tatiYo a causa do mal, e conhece que tem o seu as
sento no estomago; que faz este medico? Trata de 
applicar os remedios á fonte do mal, cura primeira
mente o estomago e o systema geral do doente, 
donde procede a causa da dõr que ellc sente na ca
beça. O doente fica bom, e não aconteceria assim, 
se o medico tratasse tão sómente de applicar 1·eme· 
dios parciaes ao local da dôr. 

Devemos, pois, formar uma lei geral e completa, 
ácerca dos milicianos, e até eu quizera que ella, 
podendo ser, fosse incorporada no codigo fundamen
tal, que é a constituição. 

O Sn. VAW~NCELLOS :-Sr. presidente. eu não 
estou pela opinião de se adiar este negocio, até se 
fazer uma lei regulament3-l', ou geral, como dizem. 
O .Projecto que se acha em discussão tambem é geral" 
potS marca os casos em que os milicianos lavradores 
lJão de ser dispensados en1 todo o Brazil. 

Se alguns àos Srs. deputados tiverem idéas a ac~ 
crescentar parà. o tornarem mais perfeitp, as com
mulllcarâõ na 24 e 3• disctJssão. Porwnto, nenhum • 
inconveniente descubro para ser este admittido á 
approvação da camara, independente do adiamento 
que se pretende. 

O Sa. ALMEIDA E ÁL"BUQU'ERQUE :-Nunca se perde 
o. tempo quando se alonga a discussão sobre obJectos 
desta. importancia. -o melhor seria esperar os tres 
ou quatro dias em que a commissão organisasse o 
no"\'O projecto, se um dos seus membros não a1fir~ 
masse a impossibilidade desta execução, dizendo que 
tão cedo se não poderáõ haver dados precisos. 

.Sendo assim,. opponho-me ao parecer da co~
missão e adopto o projecto por conhecer a sua utlh
d\\de. Nenhuma classe na sociedade deve merecer 
mais attencão do que a dos agricultores. 

O artlstá leva comsigo para qualquer parte a sua 
industria, póda por isso transportar-se para qual
quer lugar onde achar interesses, o que não· acon
tece á.c~rca do la-vrador, que levando a charrua e os 
mais instrumentos agrarios não poderá subsistir sem 
\erra em que exerça a sua industria. . 

E' preciso po\s fazer esta distincção. Ha com tudo 
outras classes de cidadãos, que se achão nas mesmas 
eircumstancias dos agricultores; taes são os pes
cadores, e por isso dever-se:ha ter . com. elles a 
mesma contemplação; quando se discutirem os 
artigos do projecto, a favor do qual me declaro. 

r O Sa. SoLEDADE :-Eu voto contra o projecto, a 
favor do parecer. da commissão. Ouvi a alguns 
senhores dizer, que é necessaTia uma· lei regula
mentar, e eu approvo esta idéa. O projecto propõe 
I~ro-videncias a respeito dos lavradores, cuja condi
cão não ha ninguem que não deva lamentar ; mas 
é.ll acho que elle só remede!a em parte os seus ma
les, dispensando-os nos seis mezes, em que devem 
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plantar, e colher os fructos da terra: e ainda assim conteúdo, me ordena que assim o participe a V. 
pergunto eu : que':ll os ba d~ subst_ituir ~uranto Ex. para seu conhecimente. Deus guarde a V. Ex. 
este tempo, no sernco necessar10 1 Tatvez o 11lustre Paco da camara dos deputados, em 14 de Junho de 
autor entenda, que· este se::-;iço de·; a ser feito por. 1826.-José Ricarào da Costa Aguiar de Andrada. 
outra classe de milicianos, porque penso q,ue não -Sr. José Feliciano·Fernandes Pinheiro. >> 
ignora, que em algumas províncias do imper10, não 
ha um soldado de 1" linha, e todo o serviço é feito 
pelos milicianos. 

E qual será esta classe? Por isso eu sup~onho 
necessaria uma lei regulamentar sobre este obJecto. 
Na minha província não ha um só regim~nto de 1" 
linha: quem ha de pois fazer n'ell!l ~ sernço ? Por
tanto approvo o parecer da comm1ssao, para que se 
espere até a organisacão de uma lei geral, que mar
que o sen·iço, que "deve competir á tropa de 2• 
linha. 

O SR. Ld'o Coummo :-Eu não fallo da organi
sacão geml do exercito : a minha indicação trata 
tãô sómente das garantias, que se devem·outorgar 
aos milicianos. Portanto nada póde ter com o plano 
geral da organisação do exercito. 

Ninguem mais se ofiereceu a fallar sobre a ma
teria, que tendo sido julgada sufficientemeute dis
cutida, foi proposta á Yotaçã.o pelo Sr. presidente 
na seguinte maneira. Propõz primeiramente o pa
recer da-commissão, que foi rejeitado; depois a 
emenda do Sr. Lino Coutinho, a qual foi appro
vada; finalmente perguntou se o projecto do Sr. 
Baptista Pereira era objecto de deliberação, c assim 
se decidiu, mandando-se que fosse impresso. 

Feito isto, designou o mesmo senhor para ordem 
do dia seguinte: I. o Leitura de pareceres, e se
gundas leituras de projectos de lei, e indicações: 
2. • A primeira • discussão sobre o projecto da com
missão de saude publica, ácerca das cartas dos 
alumnos da academia medico cirurgica : e fechou 11. 
sessão ás 3 horas e um quarto da tarde.-José Ri
cardo da Costa Aguiar de Andrada, secreturio.
Francisco Gome§ de Campos o redigio. 

1lESOLUÇÕES DA CAl\IAH.A 

A cama:ca dos deputados conformando-se com o 
parecer da commissão de fazenda sobre a utilidade. 
que póde prestar, para melhor acerto de suas deli
berações, a cooperação de uma commissão externa, 
composta de homens pratieos naquelle ramo da pu
blica administração : resolveu approvar a proppsta 
que a commissão interna fez de V. S. c dos Srs. 
José Antonio Lisboa· e José Procopio de Castro, 
para membros da ditacommissão externa, esperando 
do seu patriotismo hajão de prestar-se a tão impor
tante fim. 

O que de ordem da mesma camara communieo a 
V. S. para s,ua intelligencia; certificando-o de que 
em occasião opportuna se fará a V. S. a conveniente 
participacão, para se comecarem as conferencias 
necessariás. Deus guarde a V. S. Paço da ~amara 
dos deputados em"14 de Junho de 1826.-José Ri
cardo da Costa Aguiar de And1·ada.-Sr. José Cae
tano Gomes. 

Na mesma data se expedirão officios aos Srs. José 
Antonio Lisboa e José Procopio de Castro. _ 

<c lllm. e Exm. Sr.-Forão presentes á camara 
dos deputados os dous offi.cios, que V. Ex. me diri
gio em data de 12 do corrente mez, e as consultas, 
mappas, officios, e mais papeis, a que elles se refe
rião. E ficando a mesma camara inteirada do seu 

Sessão em f.:; de Junho de f. 826 

PRESIDEXCIA DO SR. f'EREIR.\ DA NOBREGA 
Feita a chamada ás 10 horas, acharão-se presen

tes 63 dos Srs. deputados, faltando é~m causa o 
Sr. Cunha Barbosa, ~ sem a haver participado os 
Srs. Mendes Ribeiro e Silva Lobo. 

O Sa. PRESIDE:'fl"E declarou aberta a sessão, e lida 
a acta da antecedente pelo Sr. secretario ·Araujo 
Vianna, foi approvada. 

O SR. SECRET.\RIO CosTA AGUIAR, dando conta do 
expediente leu os seguintes · 

<< OFFICIOS 
«Primeiro 

<< Illm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. 1\1. o Im
perador remetto a V. Ex. dous requerimentos do
cumentados, um do official-maior, official e porteiro 
da secretaria do governo da província de S. Pedro, 
c outro de Anton!-i Joaquim Ferreira Junior, ama
nuense da secretaria do governo do .Maranhão, que 
pedem augmento nos seus ordenados; para que os 
faça chegar ao conhecimento da camara dos depu
tados. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 14 de Junho 
de 1826.-José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar d'A.ndrada. >> -
Foi remettido á commissão de fazenda. 

<c Segundo 
11 lllm. e Exm. Sr.-Tendo alguns governos pro

visorios e presidentes de províncias, mandado, em 
cumprimento da circular expedida em 4 de Novem
bro de 1823 por esta repilrtição dos negocios do im
perio, as informações que julgarão bastantes para 
se conhecer do eslaio das suas respectivas secreta
rias, na conformidade do aviso da assembléa geral 
constituinte da 29 de Outubro do mesmo anno; re
metto a V. Ex. para que sejão presentes á camara 
dos deputados os officios recebidos sobre este ob· 
jec~o; os quaes vão apontados na relação junta, 
ass~gnada por Tl.1eodoro José Biancardi, official
mawrda· secretaria de estado. Deus guarde a V. Ex. 
Paço, em 14 de Junho de 1826.- José Felicia'w 
Fernandes Pinheiro.- Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar d' Andrada. >> 

!! RELAÇÃO DOS OFFICIOS DE GOVEII.NOS PROVISORIOS E 
PRESIDENTES DE PROVINCIAS, RELATIVOS AO ESTADO 
DAS SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, QUE SE REMET· 
TEM NA DATA DESTA Á CAMARA DOS DEPUT.\DOS cmt 
AS LISTAS A QUE SE REFEREM. 

<C Officio do governo provisoiio da província de 
S. Paulo de 11 de Dezembro de 1823. 

« Dito do presidente ·da província da Parahyba, 
de 9 de Janeiro de 1824. 

<< Dito do governo provisorio da província de 
S. Pedro, de 10 do mesmo mez e anno. 

<< Dito do governo pro-visorio da província doEs
pírito-Santo, de 12 do mesmo mez e anno. 

« Dito do governo ~ro'\-isorio da provincia de 
Minas-Geraes, de 19 de Fevereiro do mesmo anno. 

« Dito do governo P!Ovisorio da província de 
Matto-Grosso, de 2 de Março do mesmo anno. 
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« Dito do governo provisorio da província do '1826.- O dep u tado, Gabriel Getulio JJonlciro de 

Ceará, de 12 do mesmo mez e anno. J11 endrmça, " 
,, Dito do vice-presidente da província do Rio Ficou pa.ra seg unda leitura, e igualmen te o pro-

Grande do None1 de 17 do meõmomez e anno. jecto do Sr. Vasconcellos. 
« Dito do pres1dente da provtliCHt de Santa-Ca- 3 o U · S · c · . 

1 · d 22 d J h d s no no . m proJ ec to do, r. Lmo outmh o, na forma 
t 1arma, e · e · un o o me 1 . an · que se seguo havendo dito o mesmo 

« Dtlo do presidente da provmcta de Goyaz, de ' . 
2.'í de Setembro do mesmo anno. Sn .. LI:-;o CouriNno : -Hontem eu v1 a _rr.sposl.a 
. « Dito do presidente da província do Maranhão, do mmt stro do tmpeno, dtzendo que seach~o a her 
de 10 de Outubro do mesmo nnno. tos os hvros para o JUramento da consllltuçao: por-

« Dous ditos do presidente da provincia de Ser- tanto apresento este 
gipe, de 14 de Àbril e 9 de Julho de 1825. . « PROJECTO DE LEI 

« Seeretaria de estado dos negoc10s do 1mpen o, 
em 14 de Junho de 1826. - Theodo?'O José 8-ian- " Dec!Jratorio ao art. 6.• do tit.. 2 § 4 .• da cons-
cardi. "-Foi remettida á commissão de fazenda. tituição . 

O SR. CuNHA MATTOS mandou á mesa um reque
rimento de dons presos, a saber, o ajudan te de mi
lícias, Joaquim Theodoro Lima e o cadete do bata
lhão 18, Mathias Pita da Hocha Falcão e Olinda, da 
província de Pernambnco.-Foi remettido á com
missão de petições. 

Vierão mais á mesa: 1. 0 o seguinte projecto do 
Sr. Vasconcellos. 

« PI\OJECTO 

" A assembléa geral legislativa do imperio de
creta : 

<< Art. l. o Os depu tados e senadores, que rece
berem o subsidio taxado nas instrucções de 26 de 
.Marco de 1824, não poderáõ vencer outro algum 
ordenado ou propinas, não só durante as sessões, 
mas tambem nos seus intervallos. 

« Art. 2. 0 O governo não taxará indemnisações 
para as despezas de vinda e volta, senão aos de
putados e senadores, a quem ordenar nos inter
valias das sessões o exerctClO dos seus empregos. 
Paco da camara dos deputados, 15 de Junho de 
1826.- Bernardo Pe1·eira de Vasconcellos. » 

2. 0 Uma indicação do Sr. Getulio deste theor. 

« INDIC,\ÇÃO 

« Proponho que se remettão á consideração do 
governo, afim de qtle elle pratique o que fàr justo, 
os seguintes artigos. 

« 1. o Que sendo publico e n otorio, que na impe
rial cidade do Ouro Preto ha uma casa de miseri
cordia, que tem poucos (undos, e que sendo sempre 
grande o numero dos doentes anda de ordmano 
empenhada. 

« 2.o Que é tambem publico e notorio, que no 
anno ele 1824 se introduzia na administracão da 
dita casa uma mesa, que se tem conservado até o 
presente sem dar contas, nem as tomar á preco

·dente, e que tem servido mais do anno contra o 
compromisso geral. 

1< 3.o E' da mesma notoriedade, que esta mesa 
se tem deslizado de seus deveres, chegando ao ex
cesso de dar ao administrador de uma insignificante 
botica o excessivo ordenado de 600$, além de um 
servente . . 

« 4.o Que a mesma mesa tem augmen tado con
sideravelmente o numero dos empregados, quando 
se achavà trabalhando uma commíssão para propor 
o es.tado e melhoramento daquelle pio estabeleci
mento. 

« 5.o Que seja ímmediatamente s1:1bstabelecída 
por outra na fórma do seu comprom isso a mesa 
actua1 tomando-se-lhe estreitas contas dos actos pra
ticados. Camara dos deputados, 14 de Junho de 

" Art. l. o São cidadãos brasileiro todos os por
tttguezes, que no momento da indepcndencia do 
Brazil , adherirão expressa ou tacitamente, conti 
nuando a res idir no paiz. 

« Art.. 2. o O juramento simples da constituição 
não faz de um por luguez cidadüo brasileiro, se clle 
não provar primeiramente ilS circum stancias do 
art. 6° da constituicão e 1 o desta lei. 

« Art. 3. 0 Os pO:Í·tuguezes que vierão depois diL 
poca da independencia, ainda que tenhão jurado a 

constituição, não são cidadaos brasi leiros, c só se 
pódem naturalisar pela lei , que para isso ha de ser 
publicada. 

« Art. 4. 0 Todo o individuo nascido no Brazil, 
pos to qne até hoje não tenha jurado a consti ttt icfto, 
nem por isso deixa de ser considerado cidadão bra
sileiro, porque elle tacitamente tem ad herido it 
von tade geral. 

" Art. 5. o Fica de nenhum o !feito a portaria de 
governo, que exige o jnramento da constituicão dos 
que pretendem o1Iicios, empregos e lugares"; por
que nada acerescenta aos filhos do paiz; e aos fi
lhos de Portugal, que não estiverem na conformi 
dade do art. 1°, não lhes muda a natureza. 

« Art. 6. o Fechar-se-hão desde já os livro!>, que 
nas camaras do imperio estão abertos, para o dito 
juramento da constituição. Camara dos deputados , 
15 de Junho de 1826.-José Lino Coutinho .-Ficou 
lambem para a· segunda leitura. 

Comparecerão a este .tempo na salla os Srs. SilvJ 
Lobo e IVIencles Ribeiro; c conti nuan do a sessão, ha
vendo a palavra disse 

O SR . HoLLANDA C.w.ncANTE:- Sr. presiden te, 
eu acho de,summa tmportancta, que os nossos tra
balho s sejão conhecidos com a maior brevid ade pos
sível, não só na curte do llio de Janeiro, mas lam
bem em todas as províncias. Desgraçadamente anda 
a sua noticia mui demorada; e o que .acontece é 
que um redactor particular encarrega- se de ilpre
sentar ao pubhco estes trabalhos, sem escrupuli sa r 
na sua exactidão, guando de proposito n_ão faça ap
parecer cousas mm dtw' rsas das que aqm se p1ssão: 
o Dia.1·-io Flt!'lninense metteu-se ultimari:tentc nesta 
tarefa: este periodico não deve merecer nenhuma 
confiança ; elle tem feito mais mal ao l3razil do que 
nenhum papel incendiaria, poi s que tem posto em 
desconfiança~ t odos os brasileiros; eu sou o pri
meiro desconfiado; eu receio quo este periodico nos 
queira desacreditar, e por isso se mette a publicar 
os nossos trabalhos, para os dar com pouca exa
ctidão, e talvez introduzir dolosamente cousas, que 
aqui se não disserem: isto é certamente um grande 
mal, muita gente assigna este Diario, e a maior 
parte dos que o leem, dão credito ao que ell e emitle, 

35 
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corno se fi>ssc. oficial. Creio pois· que é da maior 
importancia qLté os nossos trabalhos se apresentem 
quanto untes por esta mesma camara, e que. sejão 
espalhados Jogo pelas provincias do Jmperio. Vejo 
q,ue é possivel imprimirem-se as_ actas . em 24 
horas, depoi s de approvadas, e podem-se IJ'Or con
sequeticia com o intervallo de 48 horas apresentar 
uo publico; são a c tas aonde upparece um resumo 
dos nossos trabalhos, e a quo se púde dar credito : 
este <\ o motivo porque faço a presente 

rr INDICAÇÃO 
rr Qcte a commissão fa ça imprimir dentro de 48 

h oras as actas da eamarn, para serem espalhadas 
com promptidão pelas provincias e na corte. >> 

Terminada a leitura,.pedio urgencia, a qual sendo 
apoiada, c ve-ncida sem discussão, continuou. 

O Srr. HoLLAXDA C.\YALCANTE :-Eu creio que não 
tem precisão de ir á commissão, porque o nego cio 
é muito simples. 

Decidiu-se nessa conformidade, e resolvendo-se 
que rra obj ecto de deliberação urgente, pos ta em 
Jiseussiio, disse 

O SR. VAsco:;cELJ.OS :-Sr. presidente, eu achavo. 
C[>!e muito melhor era apparecerem os !)Ossos Dia rios 
impressos: as actas pouca nocão poderáõ dar aos 
povos dos nossos trabalhos, por:que contém muito 
em resumo o que se faz, e só nós as podemos enten
d er, porque es tamos ao facto do que se passa nas 
sessões. 

Apresse-se a impressão dos Diarios. Se tivessem os 
outro r edactor, elles andarião mais adiantados, 
porque os tachigraphos são promptos: disto é que 
devemos tratar, e nt\0 das actas, pois os Diarios dão 
as discu ssões por inteiro, ou as razões, porque aqui 
se tomào as delibera~õ es, e é isto que convém 
saber-se. 

I'ortan to sou de voto C] Lte se nomêe mais um re
da ctor, ou que se r xija da com missão o seu parecer; 
porque agora me lembra, que houve uma indicacão 
a este r espeito, que se lhe remetteu. Os povos (em 
in teresse em Yrr os nossos trabalhos em dia, mas 
n i\tl atrazndo s. 

O Srr . 0DORICO :-;'\ão é a commiss~o do Diario a 
unica de quem isto depende, depende tambem da 
de fazenda, e é necessario que ambas convenhão, 
par a C[IW H ' a prcsen te o se Lt parecer. 

O S1t. HoLL.I'iD.I C.IYALCAXTE:-En posto que n ão 
seja membro da commissão da rcdacção, conheco 
que não fÍ tão facil apresentar as sessões, e mesmo 
temos o exemplo da nossa assembléa constituinte, 
da de Portugal c das eôrtes de Hespanha. 

O illnstrc deputado disse que os taehigraphos são 
promptos; não são tão promptos como isso: e 
demais tem-se-me mostra'io algumas discussôes 
copiatlas pelo ~ tachigraphos, que fazem dizer aos 
Srs. deputado.> causas, que é impossível que ellcs as 
dissessem, co usas que não se pódcm entender; de 
maneira , que é necessario que o redactor adivinhe, 
ou consnlle emparti cular aos Srs. deputados, para 
sab f' r o que disserão, aliás apparecerião continuados 
alm mlos : duqui nasce, que o deputado prec.isa 
emendar em particular a sua falia, o que dá occasião 
d,>. varial-a, porque não é possivel ter sempre pre
sonte todas as idéas; o redaclor ainda as prepara; 
e pelo t[UB acabo de dizer, não são os lachigraphos 
q cu ; temos bons, são mil os; e ainda que fossem 
mu ito hons, não se podião às sessões apresentar 
com a brevidade necessaria. 

E' impossivel que o Diario deixe de andar algum 
tempo atrazado, e por mais que se lhe queira dar 
pressa, não póde sahir antes de apparecer o Diario 
Flu.-minense, cujas idéas são as primeiras que se es
palhão em todas as provincias. 

Além de outras muitas imposturas, que appare
cem nestes redactores particulares, o do E spectado1· 
traz em nom e do Sr. Seixas, uma moção que fôra 
fetta pelo Sr. Sampaw, e sempre dá á8 commissões 
membros, que lhes não pertencem, isto porém é 
nada, ainda que causa grande confusão ; o que de 
certo é mui perigoso, é que as nossas opiniões ap
pareção torcidas a seu geito, e o que acontece? 
Levão fis provincias idéas falsas dos deputados, e 
pôd em fazer-nos perder toda a confiança. 

Se nós cumprimos ou não com as nossas obriga
ções, saiba-o a nação, mas por um meio veridico, 
por um Diario competente, e não por um escriptor 
particular. 
. Se as a c tas na fórma que são redigidas, não sa

tt sfazem, que se ampliem mais; independentes dos 
tachigraphos , não é muito que se aprornptem a 
tempo, para se espalharem, conforme é necessario. 
Portanto estão destruidos os argumentos do Sr. Vas
concellos. 

O Sn. VASCONCELLos :-0 que eu disse ainda está 
em vigor . Ell disse que as actas não davâo noéões 
completas dos nossos trabalhos aos povos, isto é 
co usa de que ninguem pó de duvidar, porque estamos 
vendo, que as actas não contém o que dizem os Srs . 
deputados : portanto não são estes- os meios de des
fazer at> imposturas desses escriptores, mas sim a 
prompta Impressão do D·iario, onde vem os nossos 
discursos. 

Os tachigraphos são bons, -torno a dizer, eu tenho 
tambem visto as suas notas: a demora provém da 
pouca diligencia, havendo-a, não póde deixar de 
adiantar-se. 

Que necessidade tem o redactor de reduzir todos 
os discursos á sua linguagem? ponha o que nós 
dissemos, não tem nada que com pôr, reduza unica
mente o seu trabalho á pontuação, mas não se con
smta que Introduza nada de sua casa : uma vez que 
o redactor se limite a isto, não póde o Dia1·io andar 
atrazado mais do que seis dias. 

As actas até so4 de parecer, que não podendo 
dar conhecimento ao povo, nem se imprimão, por
que não se tira proveito nenhum. Portanto volte o 
negocio á commissâo, para que proponha um meio 
de apressar quanto fôr possivel a impressão do 
Diario. 

. O SI\. ARAUJO VIANNA :-As actas não se pódem 
1mpnm1r com tanta presteza, como pr!'sume o illus
tre deputado, porque ás vezes h a tantas indicações 
e tantas emendas, que é impossivel apromptarem-s~ 
em tao pouco tempo, pois segu'ldo o r egimento, 
devem msenr-se nas actas ; e ás vezes são tão ex
tensas, que não se póde copiar a acta em 24 horas 
sendo necessario outras 24, só para este trabalho; 
algumas pódem apromptar-se em tres dias, porém 
outras levaráõ mais tempo. 

Fallando agora_a respeito do Diarío, eu entendo 
que o trabalho d~ve irperfeito , para o <JUe .é neces~ 
sano tempo, pois nem todos os tachtgraphos são 
como alguns, e muitas vezes, precisa consultar-se 
os Srs. depu ta dos . 

Tenho visto na verdade algumas falias, que não 
tem nada que se lhe tocar; um tachigrapho princi
palmente não merece nota; porém não temos senão 
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dous bons, e grande parte das vezes é necessario 
consultar os Srs. depqtados ; eis a razão porque os 
Diarios estão atrazados, até porque mmtas vezes i)S 

Srs. deputados fi cão com os papeis na mão, e outras 
desapparecem." Portanto entendo quo se devem lm
primir as actas, mas em tempo competente. 

O SR. HouANDA CAVALCANTE :-Eu tambem não 
quero que o redactor metta co usas da sua casa, nem 
diga o que aqui, se não disse, mas é que os tachi
graphos não apresentão nada. 

Eu sei que ha um muito bom, mas este não es
creve todas as co usas; s~i que ha um soffrivel, mas 
os outros são muito máos, e n a realidade escrevem 
cousas, que não se sabe o que são : por consequencia 
não tem lugar o argumento do Sr. Vasconcellos. 

Emquan to a dizer outro illustre deputado que não 
pódem ser impressas as actas em 48 horas, porque 
só para copiai-as precisa 24, com effêito, muito de 
vagar escreve quem as copía l eu creio, que seis 
horas é tempo muito sufficiente. 

Se se esperar pela redacção do Diario, estou per
suadido, que andará muito atrazado, nas outras as
sembléas legislativas acontece o mesmo, e sem muito 
bons tachigraphos, raras vezes se pódem apresentar 
com mais brevidade: esta é a marcha ordinaria destes 
n egocias. Acho p.ortanto que o unico meio que temos 
é a impressão das actas. 

O SR. ARAUJO VIANNA :-Eu quero esclarecer o 
illustre deputado. Na secretaria não se faz só o tra
balho da acta, ha muitos registros de offiçios, e 
outros trabalhos, que lá são feitos. Se fossem 
todos empregados nas actas, então não haveria du
vida em se apromptarem nas 24 horas, porém ha 
muito serviço. 

O SR. SouzA FRANCA :-Sr. presid~nte, trata-se 
de remediar um incoi1veniente, qual é o de intro
metter-se uma folha publica, em produzir as falias 
de alguns Srs. deputados. 

Um illllstre membro indica, que isto se consegue 
com a impressão das actas, mas eu acho que não: 
as actas não contém mais do que as resoluções da 
camara, e não as falias dos Sr:> . deputados : o mal 
que se pretende curar é que se nos faça dizer uma 
cousa que não se disse: por consequencia, a impres
são das actas nada vem remediar, porque nas actas 
não vem as falias. 

Se o publico quizesse saber unicamente as reso
lucões da camara bem, remediava-se o mal ; mas 
qu"ando se com prão as folhas, é para se vêr os dis
cursos dos oradores, é para saber-se a ene-rgia com 
que fall ou este ou aquelle deputado, e não pelas re
solucões: porém este inconveniente tem um reme
dio, "se um deputado ver que foi alterada a sua falia, 
publica que o redaetor a alterou, que errou neste ou 
naquelle sentido. 

Mas, Sr. presidente, é necessario que o povo saiba 
do que nós aqui fazemos ; eu já tinha proposto para 
isto um remedio, e era, que se tratasse com uma 
typographia a respeito dos nossos trabalhos, que 
houvesse um impressor que se compromettesse a dar 
o ]}üwio po1· um coritracto, com a demora de dous 
ou tres dias, assim todos saberiào do que fazemos, e 
iá se não havia de comprar_o Dia1·io Fu:minense: eu 
disse aos Srs. da commissao, que se mcumb1ssem 
disso, quanüo aqui appareceu o requerimento de um 
impressor. 

Voto pois contra a indicação, porque não remedeia 
o mal. Emquanto ao mais, já disse o illustre depu
tado o Sr. Araujo Vianna, que se não póde fazer com 

tanta brevidade a publicação das actas, e mesmo 
quando coubesse no tempo, antes da leitura na ca 
mara, e sua approvação, não pódem ir para a secre
tana; consegt.Hntemente 24 horas levão de certo, e 
não poderão imprimir-se em menos de 4 dias, c 
mesmo póde vir um projecto de 4 ou 5 folhas, 
como o que se acha nn. mesa, e se deve copiar na 
acta: em uma palavra, a razão principal porque 
me opponho ri indicação , é porque não remedeia o 
mal. 

O SR. VERGUEIRO :-E' sem duvida de muita con
veniencia, que procuremos os meios de patentear á 
nação o que fazemos; parece-me portanto muito bem 
pensado, e com muito fundamento,.que se adiante 
quanto fôr possível a publicação das actas, visto qne 
o Diar,io vai tão atrazado ; porém havendo occasiõcs 
em que as a c las · se não poderáõ imprimir em 48 
hora», como se tem ponderado , se o determinasse
mos seria o mesmo que nada : assim recornmende-sc 
ao Sr. secretario, ou a quem cumpre, qu e as fa ça 
1mpnmir quanto antes, para obv1ar os inconve
nientes, que se tem exposto: igualmente, parece , 
que deve ser convidada a commissão da r edaccão 
do Dim··io para apressar a sua impressão. · 

E' necessario sabernios quem é a causa desta ele
mora, se os tacliigraphos, se o redaetor, ou se o 
impressor, pois são os tres agentes de quem doponc!e 
o seu andamento. 

Acabando, mandou o illuslre orador ú mesa a 
seguinte 

« EMENDA. 

« Proponho que se recommende aos Srs. secre
tarias o fílzerem imprimir as actas com a maior brt'
vidade possível. Que se imprima um numero maior, 
para se exporem á venda. 

. Sendo lida, e apoiada, eontinuando a discussão, 
disse 

O SR,- A!-MEJDA,E ALnuQUEQUE :-0 illustre depu
tado o Sr. Souza ·França d1z, que o povo o que quer 
saber são as falias dos deputados; e eu digo qu e é 0 
que n ão qu er saber, ou o que não deve querer ; 
porque o deputado é livre em emittir as suas opiniões. 
e póde dizer o que quizer, aliás ninguem quereria 
~.r deputado : as decisões da camara é o· que elh
deve saber; e se nas actas se apresentão essas de
cisões, os projectos e indicações que lhes cl erão 
lugar, se estes projectos e indicacões forão ou não 
apoiados, etc. parece que as actas preenchem o fim 
que se pretende de manifestar ao povo o que nós fa
zemos ; e é muito facil e simples o fazer-se esta im
pressão, sem que comtudo haja necessidade de se 
marcar o tempo fixo de 48 horas. 

Esperar que se imprima o Dia1··io em dia ou com 
mni pouco atrazo, como se tem dito , é esperar um 
impossível. Todos os redàctores tem feito vêr que 
não pódem dar o Diario com essa pressa; ha de
moras, que vem de muitas causas, e antes de um 
mez pelo menos não se póde imprimir, e mesmo 
póde andar atrazado um ou dous mezes, ou mai s a 
experiencia o tem mostrado: os Dim·ios da asse~ 
blea constituiljlle acabarão-se a muito pouco tempo: 
elles se mandarão para as províncias, e de que ser
virão então esses papeis? De nada inteiramente. 

E' pois preciso que se informe ao povo, pelas actas 
do que fazemos, porque poderáõ apparecer idéas 
que não se emittirão nesta camara, e como é um 
mal mui grande, pois tende a desacreditar-nos 6 
necessario que se lhe ponha já o remedio. ' 
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O Sn. Cosn AGUJ.IR :-Debalde se fatiga o illus
tre deputado para mostrar, que o. pOYO não quer 
sabor senão as dec1sões da camara: e mnegavel, que 
elle não procura tanto as folhas para saber o que 
aqui se resolveu, como para vêr o que disse, e por 
que modo este ou aquelle dos Srs. d~putados .: ~m 
verdade ellc devena antes querer ver as dec1soes 
da cam~ra mas olhemos a causa não como devia 
ser, porén; como . na rcal!dade é, não .é assim que 
acontece; remedeJC-se po1s o mal, porem debano 
dest~s vistas que são as verdadeiras. . _ 

E' impossível, que os nossos tr.3balhos appareçao 
com a brevidade que se requer; o mesmo acon
tecia em Lisboa, onde havia muito bons tachigraphos, 
porém só dous exactos, e por 1sso lambem os tr~
balhos andavào atrazados ; na Hespanha acontecia 
o m('smo; na Inglaterra e França, por s0rem muitos 
e optimos tem os trabalhos outra ordem, tem de
mais gazeteiros propnos, e quas: tud? quanto se 
diz é impresso no mesm o d1a ; nós porem estamos 
ainda mui longe dessas cncumstanc1as, temos com 
e!Ieito um tachigrapho que é m~gnifico, te~os um 
bom ; porém os outros não o sao tanto, e e mdJs
pcnsavol que haja alguma demora. 

Querer que se imprimào as nossas falias taes 
quaes os tachigraphos as entregão, sou o?ngado a 
dizer, que hão de upparecer causas que sera um un
possivel entendei-as. Os Srs. deputados, quere
vejão sem demora as suas fallil,s, que as enunCJem 
com mais vagar para serem colhidas pelos tachci
graphos, pois tenho observado que alguns, que falia o 
eom mais pausa as tem melhores, é certo qne nem 
sempre se pó de guardar esta medida, e eu sou o pri
meiro que me não posso conter no calor do d1scurso, 
porém estes são os meios de adiantarmos~ Diarios. 
Em quanto as a c tas já o Sr. seeretario mostrou que 
era impossível apromptarem-se com tanta brevJ?ade, 
poi s ha muito que fazer na secretana_: ha proJect~)S 
mui grandes, ha emendas e md1caço es, que levao 
muito tempo a copiar-se. 

Emfim concluindo do que tenho dito, sou de pa
recer que se remetia ~ indicação á commissão do 
Dian:o, para qu e apresente um plano, qne re
medeie o mal, como julgar mais conveniente . 

O Sn. OooHI CO :'- Hesponclerei a um digno 
preopinante, que perguutOtl donde Yem o retanla
mento elos D-ia.rios, se do redactor, se dos tachi
graphos, se da imprensa. O atrazo provém da cousa 
e não das pessoas ; porque por ora a 1m prensa 
tem ido bem; os t.achigraphos fazem o possiYel, mas 
são poucos para o t~abalho , e no ~io de Janeiro 
não existem outros; nao sendo um so rcdactor bas
tante para tamanh:tlarefa. 

A commissão tem de apresentar nm plano de 
melhoramento, ainda que mais dispendioso; e por 
isso já provejo a opposição que ttémos a encontrar a 
elle, pois muitos senhores .que exigem gr,ande pressa 
no andamento dos Dw.nos, querem-n a sem diS
pendio , o que é um impossível. 

O Sn. DJAs:- E' necessario levar ao publico o 
conhecimento dos nossos trabalhos. Nós não temos 
só inimigos externos, tambem os lemos in ternos, 
que são todos esses homens despresi veis, esse 
bando de roptis oppostos ao systema constitucional, 
estes é que nos querem fazer todo o mal, desacre
ditando-nos para com o povo. 

Os tres poderes eavallaria, infantaria, c artilharia 
não são unicamente inimigos dos inimigos externos: 
tal h a destas caricaturas, que ouvindo f aliar na as-

sembléa, ferra a barretina na cabeça, e mostra tal 
indignação, como se estivesse prompto para nos 
opprimir. ( A' ordem geralmente). E' verdade que 
entre elles ha pessoas muito de bem, porém destes 
nnnca faUarei. 

E' necessario portanto que se dê a estes homens 
toda a illustração, porque elles estão armados, e os 
deputados não tem armas. (A' ordem). 

O Sn. CuNH.\ MATT<JS :-Sr. presidente, muito de 
sangue frio me levanto para responder ao illustre 
deputado . Ha. militares que são inimigos, mas ha 
militares que são muito amigos da liberdade dos 
povos (Apoiado geralmente). Eu sou um dos que 
me confesso mais obrigado ao governo, porém re
conheço que ainda o sou mais ao povo :se defendo 
a um, tambern sustento a liberdade do outro . 

Quanto a caricaturas, se_rá por terem mais um 
pouco de cabéllo na face ? 

Então poder-se-ha tàmbem chamar caricatura a 
um clerigo, que o tem de menos no alto da cabeça, 
porque tel-o de mais, ou tel-o de menos vem a dar 
na mesma co usa. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Voto contra a in
dicacão, porque não preenche os fins, isto está de
monstrado; devemos porém tomar todas as·medidas 
para que o Diario saia com mais brevidade . 

No estado actual em que vai este arranjo, creio 
que não pó de ser, é necessario estabelecer outros 
meios: um lachigrapho escreve o que se diz, depois 
tem quo traduzir o que escreveu, e nesta lraducção 
leva muito tempo, porque como não póde colher 
ordinariamente tudo, entra a adivinhar; passando a 
lraducção ao redactor, este tambem entra na sua 
combinação, e consome têmpo, e finalmente ainda 
vai á commissão para apresentar aos· Srs. depu
tados as suas.fallas. 

Na França, naassembléanacional, um tachigrapho 
escrevia, e um outro, que estava por baixo, e a 
quem o primeiro passava as notas tachigraphicas por 
um buraco, examinava, e as traduzia e dahi pas
sava immediatamente á imprensa. Portanto melhor 
oeria que tambem tivessemos tachigraphos tradu
ctores, e que em quanto um escreve, o 'outro tra
duzisse, para a nota passar immediatamerrte ao 
redactor, pois se a linguagem é a mesma, não é da 
essencia, que a traduza o mesmo que escreveu, pó de 
o outro traduzil-a : assim poderia o Dia1·io impri
mir-se no outro dia; e em quanto for na marcha, 
em que vai, ha de ser por força muito retardado. 

O Sn. MARcos ANTONIO:- Em Lisboa havia ta
c.higraphos que tiravão extractos, e no dia seguinte 
apparccia no Diario do Governü a summa do todas 
as fallas, de sorte que os deputados fallavão como 
hoje, e a amanhã toda a c-idade de Lisboa sabia o 
que tinhâo dito: este D'iar·io era exacto ; o das côrtes 
andava atrazado um mez : por consequencia acho 
que se sati sfazia muito hem a indicação do illustre 
deputado, nomeando a camara uma pessoa que fi
zesse estes extractos, os quaes se podião dar ao 
Dia rio FluminenBe para os fazer imprimir no outro 
dia: isto acho muito possível, e estava remediado o 
mal; só a a c ta na verdade não me parece sufficiente, 
a acta é muito resumida, contém unicamente 
o resultado das opiniões, e o povo quer ver 
as mesmas opiniões, porque das opiniões contrarias 
se póde melhor descobrir a verdade, são como as 
sombras na pintura. Este é o meu parecer. 

O SR. CosTA AGUIAR : -Andemos como andar
mos, dêm-se as providencias que se derem, no estado 
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actual das co usas,' náo ó possivel ·chegarmos ao 
resultado que se pretende: em Lisboa acontecia o 
mesmo, o JJiario era muito bom, mas tambemhavia 
seus qui pro quo, de que estaráõ lembrado muitos 
dos illustres membros que lá estiverão. 

A lembrança do illustre deputado de encarregar 
uma pessoa de fazer o e:dracto das falias, está su
jeita aos mesmos inconvenientes, porque pódc 
errar do mesmo modo. 

O remedio que temos é fallarmos mais devagar, 
e com mais consideracão, como já le1J1breí: porque' 
lambem tomarmos medidas para se não tirarem ex
tractos nas galerias, não póde ser: quando vierem 
cousas, que não so disserão, nêste caso, temos a 
liberdade de fazermos a declaração de que se não 
disse tal. Emfim a commissão da J·edacção apre
sentar<i. um plano,· torno a repetir, como julgar 
mais conveniente para se adiantarem o que for pos
sível estes trabalhos. 

O Sa. QuEmoz:- Conformo-me inteiramente 
com o illustre deputado que acaba de fallar, e não 
tendo que accrescentar, responderei sómente a 
uma proposição de um illilstre membro, a qual não 
pôde passar.- Dizer-se que a força armada, a ar
tilharia, a canllaria, e a infanteria são tres poderes 
inimigos. (A' ordem !Jeralmcutc ). l\las, Sr. pre
sidente, esta idéa não deve passar. (A' ordem). E' 
muito triste, porque a tropa ... ( lntcrl'ompido). 

O Sn. PnESIDElSTE:- Eu chamo o Sr. deputado 
á ordem. 

Ultimando-se a discussão, o Sr. presidente poz a 
votos a indicaç_ão; não passou : propôz em seguida 
a emenda do Sr. Vergueiro ; o [oi approva~a em 
ambas as suas partes. . 

O Sn. SECRETARIO CosTA AGUIAR, leu os seguintes: 
cc • OFFJCIOS 

c( P'l"i-meiro 
cc lllm. e Exm. Sr.-Tendo !evado á augusta pre

sença de S. ~I. o imperador o officio que V. Ex. me 
dirigiu em 7 do corrente mcz; recebi ordem do 
mesmo augusto senhor, para que dcterminltSse ao 
nosso enviado extraordínario, e ministro plenipo
tenciario em Londres, pelo paquete prestes a sahir 
para Inglaterra, que notificasse ao Dr. Pedro de 
Araujo Lima, o qual consta achar-se na ltalia, que 
devia vir t"mar posse do lugar de deputado da as
sembléa legislativa para que tinha sido nomeado 
pela província de Pernambuc9. O que tenho a honra 
i:l.e participar a V. Ex. para ser presente á camara 
dos deputados. Deus guarde a V .. Ex. Paço, em 14 de 
Junho de 1826.- Viscmzde de lnhamoupc.-Sr. José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada».- l:t~icou a 
camara inteirada. 

cc Segundo 

« lllm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. as 
consultas constantes da relação inclusa, assignada 
pelo offi.cial maior desta secretaria de estado, para 
que sendo presentes á camara dos deputados, possa 
ella · resolver o que fôr conveniente. Deus guarde a 
V. Ex. Paço, em 19 de Junho de 1826.- Visconde 
de Caravelta,s.- Sr. José lU cardo da Costa Aguiar 
de Andrada. 11 

Relação das consultas, a· que se refere a aviso da 
data desta 

Consult~ sobre uma representação da camara da 
cidade do Desterro da ilha de. Santa Catharina, pre-

tentlendo a pro1·oga~.ão do imposto de ,·in te réis em 
cada alqueire de farinha de mandi6ca exportado da
quclla ilha, a favor da creação dos expostos. 

Consulta sobre nma representacão de Vicente 
José l\fascarenhas na qualidade dé procurador da 
província do Sergipe d'El-Reí, áct:Jrca da creacão do 
lugar de Juiz de Fóra para a cidade de S. éhtis
toYão. 

Consulta sobre o rt:querimento tios po,·os da Villa 
de S. Bento de Tamanduá, da pro,·incia de 1\'linas 
Geraes, pedind? a creação do lugar de Juiz de Fóra 
para aquella V1lla, acompanhando (além de outros 
papeis) a consulta sobre o mesmo objeeto, resolvida 
em 8 de Julho de 18'.24. 

Consulta sobre o officio do presidente da província 
de S. Paulo, acompanhando uma representacão do
ex juiz de Fóra da Villa de Taubaté, e anuexâs .Ma
noel da Cunha d.,p Azeredo Coutinho Souza Chi
chorro, ácerca da aposentadoria, propinas, e emo
lumentos, que lhe compctião, c bem assim sobre o 
dever que tinha do hir, ao menos duas vezes por 
mez, iÍ cada uma daquellas villas. 

Consulta sobre o requerimeuto de Joaquim de 
-Souza Ribeiro, em quo prclendc a creacãu de uma 
cadeira de .grammatica portugttc·za na ·cidade da 
Bahia, c ser nomeado profcs~or della. 

Consulta sob1:e uma informação dada pl'lo barão 
de Alcantara, como regador das jnstit;;as, ácerca da 
representalfão das partes que trnzião pleitos no 
Juizo do Fora desta cidade. 

Consulta sobre o oficio do ox-ln·csidcnto da pro
vinda do Pará, José dr. A mujo Hozo, sor\·indo de 
informação á representação dos habitantes da Ui
beira do Turiassú, que (além ~~~outros pcditorios) 
requerem ser creada em Villa il dita Hiln.>Jrlt. 

Consulta sobre- a representação da camara da 
Villa de Parati, pedindo que os otncios do publico 
e mais annexos da mesma Villa, scjão set·ndos po: 
dons tabellíães, da maneira praticada com as Villas 
deste imperio ultimamente crcadas. 

Consultas sobre um officio do presidente da prú
vinria de S. Paulo, ácerca da rcprescntacão dos 
tabelliães daquella cidade, pedindo a desmetnbracão 
do ramo criminal annexo aos seus oficios. • 

Consulta sobre outro officio do mesmo presidente. 
ãcerca da creação de novos officios de justiça na co.:. 
marca de Itú. 

Consulta sobre os requerimentos de Joaquim de 
Souza França, c outros moradores da Villa da La
guna, pretendendo a creaçào de um lugar de Juiz de
l<'óra para aquella Villa. Secretaria de Estado dos 
negocias da justiça, em 12 de Junho de 1826.
Joaquim. Carneiro de Campos. 

Ficou a camara inteirada, e se mandarão remetter 
as consultas respectivas ás commissões de consti
tuição, estatística, legislação, fazenda, e inslrucção 
publica. 

Seguiu-se a ordem do dia, c teve primeiro lugar a 
leitura de um parecer da commissão de leis regula- · 
mentares, no theor seguint.e: 

cc PARECER 

c< A com missão das leis regulamentares examinou 
com attenção o projecto de lei, sobre os abusos da 
liberdade de fallar, e de imprimir, o!Terecido pelo 
illustre deputado, o Sr. I,edo, e o achou muito digno 
de se mandar imprimir para ser discutido.- Paço 
da camara dos deputados, 14 de Junho de 1826.
Assignado os Srs. da comJnissão. »-Foiapprovado_ 

36 
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Pedindo então a palana, disse 
O Sn. YAscoxcELLOS :-Eu tenho algumas emen

uas ao r~gimento para irem á commissão, não é 
preciso que se considerem já como taes; é uma me-
liiOL'ia que otrereço. • 

O Sn. PRESIDEXTE: -A camara adaptou por um 
mez este regimento, nào púde por ora solfrer altc
racão · quandu ent.rar em discussão, púde ~ntào o 
St·: deputado oll"erceer as suas emendas. 

I) Sn. VAscoxcELLOS: - A commissito as pC.de 
tomar em consideracão; isto não implica com o que 
se JtTfdiu. • 

:\u outro dia fez-se o mesmo com uma alteração 
do Sr. Teixeira ·de GouYea, se bem me· lembro. Eu 
não pt'ÇO a urgencia, desejo só que se remctta ;\ 
commissão. 

O Sn. DJ.\s: - Ajustar as theol"Í.as com a pratica 
é o mai:; difficil. 
· 1\lnito bem se decidiu que se deixasse o regimento 

para se discutir pa~sado um mez, c por isso é muito 
justo que H' vão fazendo ~gora as emenda>', para 
irem ft conllnissiw, porque nmguem pódc conscrrar 
de memoria, quanto nchc de defeito, ou neste ou 
naquclh- ponto tio regimento: assim m~parecc que 
sf' denl ;u.lmittir o •1ue propõe o Sr. deputado. 

1\lan,lou-!'e l'l~mcller á commissão, na conformi
dadi' exigida pelo seu autor. 

O Sn. Lr:-;o CorTr:>õno pela commis5ão do sautl.e 
puhlira relatou o seguinte 

« 1' .\IIECF.R 

cc ,\ conunissão de saudc publica havendo exa
miuado os dons officios enviados pelo mini:>tro do 
imperio, de ~3 de illaio, ~ s~ber: u~n do barão de 
Cacthé, pre~nde~ttc da provmcta de \hnas-Gcracs, c 
outro do ou,•idor de Paracalú ao intendente geral 
da polieia, ambos relativos á doença elcplwntiasis, 
ou mal de S. Lazaro, que parece desgraçadamente 
ser Yulgar naqúella província, onde se encontrão 

·-. muitos infelizes atacad0s deste mal, pelas ruas c 
praças da liOYoac.:~o, mcn~igando a subsi~tl·nci_a, 
por não haYer al!t um umco asylo em que passao 
ser recolhidos taos individuas, resultando por isso 
graYes e horríveis damnos ao resto da. sociedade sã, 
c vigorosa: porque semelhante doença é conhc
cidamente contagiosa, e todas as nações policiadas 
têm sempre tido o cuidado de affastar e recolher em 
as:vlos -rr<>prios os indivíduos infeccionados de tão 
feia enfermidade, pedindo por isso ao governo as 
providencias a tão - urgente negocio; a commissão, 
digo, n vista do que fica relatado, comquanto co
nheca a indispensavel necessidade de semelhantes 
asylÕs, ou lazaretos, na província de Minas-Geraes, 
onde de facto consta han>.r uma grande quantidade 
de enfermos desta natureza,--e nas outras, para quem 
militarem as mesmas circumstancias, nada póde 
com tudo decidir a tal respeito, sem que lhe vcnhão 
ulteriores informações do governo, afim de melhor 
conceber as providencias necesssarias, c por isso é 
de parecer que o go,·erno haja de informar sobre os 
seguintes quesitos : · 

cc I. o Quantos serão approximadamente o numero 
dos elephanliasis ·da província; se todos são pobres e 
necessitados, ou se existem entre elles alguns ricos. 

<< 2.0 ~e ha na província pr~dio rustico nacional, 
que posssa ser con>ertido emlazareto. . 

cc 3:0 Não havendo, qual será o sitio que, com
prado pela na~ão, po_ssa ser mais conveniente á mo-

rada de taes enfermos, emquanto á sua localidade, 
ares, aguas, etc. 

cc 4. o Que meios pecuniarios se podem haver para 
a factura e manutenção deste hospital. · 

cc 5. o Finalmente, a quanto montará pouco mais 
ou.menos, as tres quintas partes do rendimento do 
vinculo da Jaguar;í., depois de bem administrado, 
que o presidente daquella província lembrou para o 
le,•antamento do asylo, nas visinhanças oo Sa
bani; c quanto de legados não cumpridos em to
~as as com;u:cas da província, qne o mesmo indi
cou para manutenção 1kl dito asylo. · 

cc Paco da camara dos deputados, 11 de Junho de 
1826 . ....:. Assignados os membros da commissão, 
,·eneido o Sr. Ferreira França. » 

Posto em discussão, disse: 
O Sn. FEill\Eil\A FR,\XÇ,\: - Eu assignci vencido 

o parecer da commis::ão, porque não me conformo 
inteiramente com cllc. 

A çommissão diz, que é necessario saber-se o 
quanto montará o numero destes doentes; eu não 
conhecendo evidcntcment~, como a commissão, que 
este mal é contagioso, mas antes por muitos Íiictos, 
c pela autoridade de alguns medicas levado a per
suadir-me do contrario, ou ao menos sa1>cndo que 
ufw é co11sa evidente, e não querendo nesta hypo
thcsc tirar a liberdade do cidadão de se curar aonde 
se lhe facilitem melhores meios, discrepei da com
missão: c no caso contrario, se o mal é cont3gioso, 
tligo tamhem que ni10 é necessario saber o numero, 
hasta que haja um lazaro para se tomarem essas 
medidas de cautclla, afim de quo o mal ~e não es-
pa11tc. . 

Emlfuanto ao mais, o principalmente a respeito 
dos meios pccui1iarios que se podem haver, tam
hem me pan'ce que basta que o governo de as pro
videncias para se fazerem as despczas; c se os não 
tiver a província, suppra o goverAo geral, porque 
todos são cidadi1os brazíleiros, e deve o governo acu
dir nonde a necessidade insta. (JVão o ente·ndeu 
mais o tac111.!JI'apho.) 

O SI\. VAsco:scELLOS: - (Não foi ouvido.) 
O .Sn. Liso CouTINHO: -O honrado memhro, o 

Sr. França, tem fallado sobre a ma teria: como me
dico e como deputado: como medico avancou que 
a doenca elepbantiasis não é contagiosa. Â maior 
parte dÓs medicos, tanto antigos como nwdernos, a 
tem considerado como .tal: esta mo!P.stia é a lepra, 
chamada pelos judeus, os livros sagrados dizem-nos 
que era olhada como um castigo do céu, e até se 
impunha pena de morte a quem era della infestado, 
que logo so não retirasse para fóra da povoação. 

As nações modernas e policiadas, todas têm laza- · 
retos ou hospitaes, proprios só destes doentes, tanto 
a temem com o contagiosa7' e nós sabemos que a Eu
ropa toda está cheia de muitos bons medicas. Alguns 
exemplos de pessoas atacadas deste mal, que têm 
vivido com outras, comendo e usando até dos mes-, 
mos vestidos, sem o communicarem, não é com tudo 
sufficiênte para desvanecer a opinião geralmente 
recebida ; porque a bexiga, sabemos nós que é um 
mal contagioso, e pessoas ha que tratando os·be
:dgosos nunca forão contagiados, e depois de muitos 
tempos appareccm com bexigas; ha muitos destes 
exemplos, e mesmo de que o contagio nunca pe
gasse; porém não bastão para destruir a regra ge-. 
ral, ou o que tem decidido os medicos a conside
ra-lo. como·contagioso. 

Como deputado, atacou o illustre membro opa-
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recer da commissão, dizendo que não se necessita madureza; porque isto já veio do desembargo do 
saber o numero dos doentes. paço: portanto veja a commissão os esclarecimentos, 
~ Como se poderá fazer esse asylo, sem se saber e torne a dar o seu parecer. 
quantos são os e?fer~os que o hão de occupar? Isto O Sa. Dus: - Nós temos de remediar um mal, 
é evidente que na o pode ser. . que como este é tão damnoso; e pois que se podem 

Disse mais que se não deve coarctar a liberdade haver os fundos por esses legados pios, devemos .ser 
do cidadão. promptos em lhe dar o remedio; por isso mesmo 

Sr. presidente, . quaL será ~ homem que de seu não convenho com o parecer da commissão, e acho 
motu· proprio se aparte da socwdade, de seus bens, que deve ficar a materia adiada por tres dias; até 
de sua familia? · · que venhão os esclarecimentos ultimamente pro

:Nós vemos os judeus, que apezar da p~na de morte postos; e bastando estes, excusão-se outros. Tam
com que erão desterrados, vol~avão mmtas vezes ãs bem de modo nenhum me conformo com a idéa de 
povaacões, e erão então apeckeJados. · . querer-se por forca obrigar os homens a entrarem 

O nomem rico retirando-se para a sua qumta leva para Q laz·areto, e· conserva-los nesta prisão, como 
comsígo . a familia, vive entre pessoas sãs, e não se f\lsse pequena a desgraça da sua doença. . 
será della apartado senão pela força.. · . As leis devem acompanhar os tempos, prectsão 

A com missão quer saber o lugar mais convemente, ser reformadas: o mesmo autor de todas ellas mos
porque é necessario que elle seja sadio, fresco; que tr-ou esta necessidade reformando as que h<n'ia dado 
tenha abnndancía de agua; um lugar aonde se aos judeus. ' 
possa plantar, aonde se criem bastantes vaccas de Haja pois·inspecção sobre taes doentes, para que 
leite porque ou nós queremos tratar destes doen- se não communiquem com os outros, e querendo 
tes ~u só m; queremos apartar da sociedade, c para · fazer-lhes bem, não lhes vamos fazer um peior mal 
jss~ de certo que não é necessario, pois basta qual- tocando na sua liberdade. 
quer canto da terra; mas devem-se procurar todos O Sn. FERREIRA · FRANÇA:- Sr. presidente, eu 
os meios de alliviar os males destes desgraçados, queria na nrti.o o parecer da commissão para guar
clles devem ter medico, deve ser 0 seu asylo um dar alguma ordem. (Sendo-lhe enviado, leu o 
Yerdadeiro hospital. . / preambulo; e ás palavras conhecidamentc conta-

Emqu.anto ás rendas, não ha nada mais conforme; · d" ) 
d d gwsa, 1sse : ... 

o governo é que s!lbc as ren as que se ~o ~m ap- Eu não sei se a redacção aqui está cxacta ou não : 
plicar; como o presidente mesmo da provmcta faJ!a conhecidamente contagiosa'! 
no vinculo do Jaguará, c em alguns legados na_o Isto é cousa que ainda se questiona (leu o pri-
cumpridos, quer a commissão saber a quanto de1- meiro quesito.) _ 
tará este rendimento para vêr a parte que deve pôr 0 Não sei para que isto seja necessario : ao rico 
governo. deve dizer-se: cc apartai-vos daqui, porque a vossa 

O honrado · membro quer que tudo isto fique a doença póde apegar-se aos outros, » se elle o n~o 
cargo do governo : C?m eireito _se n~o tem~s na~a fizer, então será preso e apartado p~ força ; o mros 
que fazer não ltavera cousa mats.faml; porem nao é injustiça; e ao pobre, a provin~ lhe dará que 
a haverá t~mbem mais irregular. comer, sem que seja necessario mandar consultar á 

Vindo então á mesa a seguinte emendado Sr. V a~ commissão de saude publica. . . 
concellos: D. Rodrigo de Menezes, quando quiz fazeL' o la-

u ElllEND.\ zareto na Bahia (agora me lembro) não mandou 
perguntaz: a Portugal se o deveria fazer; e ainda fez 

'' Proponho que se examinem as informaçõ~s e mais que foi impôr um. tributo (leu o segundo e 
propostas feitas pelo conselho do governo de Mmas terceiro quesitos.) Isto sabem os provincianos; os 
Geraes sobre o estabelecimento do hospital de la- medicos da província, e outros que estão ao pé, po
zaros 'e que á Yista delles a commissão de saude dem dize-lo: não é preciso per"untar-se. (Leu o 
publi~~ de o seu parecer independente de mais in- quarto e quinto.) Pelas rendas da província é que 
formaçoes. J> se devem fazer estas despezas. 

E sendo lida e apoiada, continuou dizendo: Etnfim os que lá estão sabem melhor o que devem, 
O Sn.. LINO CouTINHO:- Vou responder ai) bon- fazer do que se lhes poderá dizer daqui: isto não 

rado membro. _ admitle d\nrida nenhuma. 
A commissão quando f~te parecer não sabía O Sa. LINO CouTINJIO: - Eu torno a levari~ar-me 

de facto se baviào trabalhos do conselho de Minas para responder aos illustres deputados que me pro-
sobre este objecto: se a camara tem esses papeis,· cederão. · 

•não os enviou ainda á commissão. A commissão o Sr. França acaba de fazer uma analyse como 
diz que se peção ao _governo essas ~nf~rmações se- bem entendeu, pretendendo que o governo se faça _ 
gundo se achão especificadas no~ seus d1vcrsos que- cargo deste negocio. 
sitos. O governo não podia metter-se nessas despezas, 

Se existem. na camara esses trabalhos do conselho sem que fosse autorisado pelo corpo legislativo; e 
de Minas bem; se não o governo que os mande, por isso é que remetteu isto á c. amara. O caso de 
pois o pr~~lidente da província acha-se aqui. D. Rodrigo é muito differente. 

o Sn. v~scoNcRLLOs: - -Sr. presiden.te, eu con- A quem havia elle de consultar nesse tempo do 
venho que são necessarios os esclarec1ment!ls, e despotismo? 
assim 0 tenho proposto na emenda que offerect, po- E estamos agora nas mesmas circumstancias • 
rém se 0 illustre deputado se contenta com as m- quando tudo está marcado por uma lei '1 
formacões do president~, então se deve contentar Havemos deixar estas obras á discrição dos pre
tambein com . as minhas, apezar de eu não ser con- sidentes · das províncias para fazerem o que qutze-
selheiro de estado. . , rem?. Isto não tem cabimento. 

Esta materia não se póde tratar senão com muita Devemos ver se ha estabelecimentos proprios; 
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devemos examinar, e~ses vínculos pios, que pódem disto, tenho ouvido clamlll' todos os dias nesta 
dar para taes estabelecimentos, que necessidade camara, que não devemos fazer applicação em que 
temos nós de carregar o thesouro com estas des- se possa gastar o dinl1eiro nacional, pois que não 
pezas, quando podemos ter com qlle se fação sem sabemos o estado do thesouro: é outra razão porque 
maior gravame? . . a commissão não sati~fcz. 

Outroillustremenibrocalnoemumamamfestacon- O Sn. ALuEm.~ E AtnuQUERQUE:-A commissão 
tradição pedindo o· adiame!lto deste parecer, qua~do nada fez do que deYia fazer. A commissão tinha 
conhece que o caso necess1ta de pron_1pto remed10 : obrigação de fazer o seu plano, dizendo o modo de 
isto é tão claro que não me cançare1·em refutal-o. tratar estes enfermos, sem se embaraçar com as 

O SR. Dus:- Se peço o adiamento não é pa~a rendas, isto pertenceria á commissão de fazenda; 
demorar 0 negocio. mas para que m~ndando-se v1r IJOrém querer saber ·quanto rende o vinculo à e 
as informações que propoz. o S~. ,, asconcell?s1 o Jaguará, para curar o doente: .não tem logar. Este 
decidamos quanto antes : msto na_o h_a c~ntradiçao : negoc.io não póde deixar de ir ás duas commissões 
0 adiamento ainda ll).e parece po1s tao JUsto como de saude publica, ·e de fazenda. 
necessario. Ultimada a discussão, o Sr. presidente. propôz 

o SR. MAlA : _Os illustres membros ãa com- primeiramente o parecer; não foi approvado : 
missão convindo na necessidade de um tal estabe- depois a emenda do Sr. Vasconcellos, que passou. 
lecimento na província de Minas _dev_erião cu~dar Participou então o Sr. secretario Costa Aguiar · á 
no plano para . elle, c não propm· mformaçoes; camara ter recebido os seguintes. 
porque eu não acho razão porqu~ se ~emore e_:;te c< OFFICIOS 
plano, e me parece~ ~esnec~ssa~Jas as mformaçoes « Primeiro 
que exige a commissao. Primeiramente prete1~de 
saber se ha muitas pessoas attacadasdesta~ol~st1a; << lllm. e Exm. Sr.-Tendo recebido o officio de 
mas isto já informou 0 presidente da provmcia, e 27 de Maio proximo passado, em que o antecessor 
nada tem com 0 plano do estabelecimento. (Não (oi de V. Ex. me communica, para ser presente a 
mais entendido pelo tachygrapho.) S. 1\L o 1mperador. que querendo a camara dos 

0 Sa. LI:'\O CoutiNHO:- 0 honrado· membro deputados obter um exacto conhecimento de todos 
1 os negocios da publica administração, afim de 

pelo que acaba de dizer bem mostra que nã? eu as deliberar com o maior acerto sobre as providencias 
informacões do presidente, nem as do OUVIdor de legislativas de qúe necessita cad& um dos seus 
Ja·guará: Dizem que ha muitos lazaros naque_lla ramos, resoh·eu que se pedisse ao governo a conta 
província, que andào pelas ruas, c qu~ é_ preciso de todos os aclos qlle a constituição obriga a dar ás 
casa de asylo para cllcs : c como a comnnssao ~a de camaras, logo que se achão reunidas em sessão ; vou 
dar o seu parecer sobre tal negocio, sem saber 0 desempenhar o dever, que pelo cargo de ministro 
numero delles: póde ser de um, ou de mil, e eis-ahi e secretario de estado dos negocias da justiça, me 
que-a commissão não póde deliberar se deve haver incumbe o~ 35 do art. 1'19 da constituicão, remet
um só lazaretos.J>u mms. J?izem mais que_emquanlo tendo a V. 'tx. para serem constantes á camara 
á renda será M dous qumtos do rendimento do dos deputados as listas inclusas, tanto das pessoas, 
vinculo de Jaguará, mas não se. dec~ara qua~to é que send? cl!issificada.s em cabeças das rebelliões 
estes dous quintos, nem quanto pode Vlr a ser; Igual- das provmc1as de Pernambuco, e Ceará, forão 
mente não se dizquaessão os legados não cumpridos. processadas, sentenciadas pelas respectivas com-
A commissão não póde dar um plano sem haver · -1· d 1 d 2 
esses esclarecimentos, e por isso em as exigir obrou mlssões 011 ltares crea as pe os ecretos de 6 de 

~ Junho, e 5 de Outubro de 1824 nas sobreditas 
com reflexão· províncias, como das que forão remetidas ás j usticas 

O SR. BAsTo:-Tem-se prolongado tanto esta ordinarias, por não serem comprehendidas "na 
discussão. como nunca se poderia esperar. Eu estou primeira classificação, posto queaccusadas de influ
persuadido de que, quando uma C?mmissão pede ntcs nos actos destas rebelliões. 
informacões, não lhe devem ser negadas. (Apotado) .As listas mostrão a sorte, que tiverão os réos 
O Sr. V âsconcellos diz que existem estas informações, presos, ou ausentes fugitivos, e é escusado produzir 
volte pois o negocio á commissão para á vista dellas razões para justificar perante uma camara, composta 
dar um novo parecer. do membros tão conspícuos, as medidas exlraordi-

0 Sn. MARTINS:- Eu. como membro da com- narias, que o governo firmado na suprema lei da 
missão, quero tambem dizer alguma &ousa sobre o salvação da patria, e autorisado pelo citado § 35 do 
parecer. A commissão quando se lhe apresentou art. 179, empregou na dura necessidade de anni
este negocio, o que fez foi examinar os officios, que quilar uma rebellião, cujos autores, recusando com 
tinhão sido remettidos ao governo, para ver se insolente tenacidade todos os meios, e até mesmo · 
sobre taes informacões podia formalisar uma lei. uma plena amnistia, que Thes foi offerecida por 
A com missão não âcbando nas duas informações decreto de 24 de Abl'il de 1824:, para voltarem á 
senão enunciações vagas, como de que existão ordem, c á devida obediencia ao governo legilimo, 
muitos enfermos, e do que o governo podia lançar se pozerão fóra da lei, fazendo incompatível a guarda 
mão, para constituir o fundo de um lazareto, sem dos seus direitos individuaes com a conservacão, e 
se dizer a quanto monta esse rendimento, a com- defensa dos cidadãos pacificas das demais provincias 
missão necessita ser melhor informada. do lmperio, que elles esforcadamente procuravão 

Porfóra tenho eu ouvido dizerqueosdousquintos illaquiar, para os envolver cômsubversão total do 
do Jaguarã, que se apontão nos officios, são appli- estado na anarchia, e subsequentes calamidades, 
cados para o hospital de S. José que existia fóra do a que havião arrojado as duas províncias de Per
Imperio, e como ainda não temos uma medida nambuco. e Ceará, como a todos é bem notorio. 
legislativa, não se póde dar a estas rendas um novo 

1 
Deus guarde a V. Ex. Paço, _ em 12 de Junho de 

destino: portantQ é preciso que o governo informe; 1826.- Visconde de Caravellas.- Sr. José Ricardo 
e que venha ao conhecimento da commissão. Além da Costa Aguiar de Andrada. » 
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RELAÇÃO DOS RÉOS SENTENCl~DOS P.ELA COM-'UISSÃO ' - « Segundo 

mLITAR, cnEADA NA rnovt~Cl.\ DE PRn?U)IBUco 1< lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S.l\1. o Imperador 
PELO DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1824' A QUE passo ás mãos de V. Ex. para ser presente á camara. 
sE nEl!-EI~E o AVISO n_\ DATA DESTA dos deputados, e proseguír nos termos marcados 
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. pela constituição, os officios inclusos do vice-presi-
Agostinho Bezerra Cavalcante. dente encarregado da presidencia· da provincia de 
Lazaro de Souza Fontes. S. Paulo, a do capitão de fragata intendente da 
James Hude Ltodgers. marinha interino do porto de Santos, em que 
Antonio Macario de 1\loraes. ponderão a necessidade de estabclecel'-se na repar~ 

ticiio á cargo deste uma administracão methodíca, 
Réos ausentes banidos, e sentenciados á morte cóm privativo regulamento, e competente cofre,· 

Manoel de Carvalho Paes de Andrade. bem assim a informação, que a tal respeito dera o 
José de Barros Falcão de Lacerda. intendente da marinha desta curte, visto não ser 
José da Natividade Saldanha. da competencía do governo, o deliberar sobre 
J3sé Antonio Ferreira. semelhante objecto. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 
Emiliano Felippe Denicio l'lfundumcti. 12 de Junho de 1826.-'- Visconde de Paranaguá.-
José Ft·ancisco Vaz Pinto Carapeba. Sr. José Ricardo da CostaAguiardeAndrada. n 
Felix Antonio Ferreira de Albuquerque. Sendo litlos; resolveu-se que ficava a eamara. 
Francisco Leite da Silva. inteirada, e o primeiro se remetteu com as relações 
Antonio de Albuquerque Mello )Jontenegro. mencionadas á commissão deconstiluicão, o segundo 
:Manoel Ignacio Bezerra de 1\lello. á de marinha. • 
José Gomes do Hego Carumbá. 
:Francisco de Arruda Camara, Leu em seguida o St·.l\Iarcos Antonio pela com-
Antonio Gabriel Pires da França l\lendnnha. missão ecclesiastica, e de cstatistica este 

. O Padre João Baptista da Fonseca. u P-lRECER 

Réos entregues ds jt1stiças ordinarias « As commissões ecclesiastica, e de estatística 
Franciscó-de-8ouza Rangel. examinando attentamentc o rer{Uerimento dos 
Luiz Bernardino de Oliveira. habitantes do arraial do porto de S. Folippe, ~ os 
O }ladre Manoel Ignacio de Carvalho. da povoaeilo dn Ynrginha, termo da villadaCachocira, 
O Padre João Barbosa Cordeiro. c arcebispado da llahia, os quaes pretendem, que 
Joaquim.José de Santiago. . _ . seja erccla uma parochia na capclla do menino 
Secretaria do estado dos negoc10s da JUStiça, em Deus, filial da matriz de S. Pedro da lluritiba, e 

12 de Junho de 1826. -Jocio Carneiro de Ccunpos. situada em o dilo arraial de S. l.'eli:;:, allegando os 
deste arraial acharem-se distanlt:$ me)a }cgua da 
sua respectiva parochia da 2\luritiba, á qual lhes 
é mui~ dificil recorrer, por haver entre a mesma, 
c o referido armial, uma íngreme "ladeira, assim 
como lambem, representando os da varginha 
estarem remotos tres leguas, c meia da sua compe-

llELAr.Ão DOS m:os SENTE:\CIADOS PELA CO)l)USSÀO 
!IILITAR ;u PROVlNCI.\ DO CEAlÜ , PELO DECRETO 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1824, A QUE SE 1\EFEllE O 
AVISO D,\ DATA DEST_'l 

Réos sentenciados á mol"le, e execittados 

Gonçalo Ignacio de Albuquerque }tiororó. 
João de Andrade Pessoa. 
Francisco Miguel Pereira Ibinpina. 
Luiz Ignacio de Azevedo. 
Feliciano José da Silva Carapiuima. 

1 
tenl•! ma1riz da Cmz das Almas, quando apenas 
dist(\0 uma legua do sobredito arraial de S. Felis, 
são de parecer, que se diga ao g"'verno, que se expeça 
·as convenientes ordens pela secretaria da justiça, 
para q 11 e o·vigario c a pi tu lar do arcebisdado da Bahin, 
ouvindo por escripto os vigatios da Muriliba, e Cruz 
das Almas, e aiuda Ç)s mesmos supplicantes, que 

IIÉOS SENTE:SCIADOS .• i. JCORTE, r~ comruT.\liA ESTA inleressão na erccção da nova parochía do menino 
PE~A :us m~IEDIAT.\S PELO DECRETO DE 17 DE Deus, íuformc muito circuml>tanciadamente a este 

)1.\UÇO DO A:-<xo coRRENTE respeito, <!pontando.as divizas da freguezja requerida, 
Antonio Bezerra de Souza 1\lenezes. I c d<:clanmdo o numew de fogo:;, e parochianos, 
Fre1 Alexandre da Purificacão. I que dl'vem ficar comprehendido!i om a freguezia que 
José ~·erreira de Azevedo. • - se pretende desmembrar, como lambem em cada 

uma das velhas parochias a saber S. Pedr-o de Sottenci«do a degredo po1· toda a 
llhct de Fernando 

'liida para a Muritiha, e Nossa Senhora do Desterro da Cruz das 

.Alexandre Raymundo Ibiapina. 
Absolvidos, e postos em liberdade 

L;1lZ Borges da Fonseca Primavera. · 
.Tos~ 1\.artinia~Q dcAlenrar. 

Entregues <is justiças qrdi1w1·ias 

Francisco Barrozo de Souza ün-doso. 
José Leite Ferreira. 
José Ferreira Lima Secupira. 
José Correra Campelo. 
João Ne\)omuc.eno da Silva Cangussú. 
Secretaria de estado dos negocios da j~Istiça, 

flm 12 de Junho de 1826.-Joâo Carnetro de 
Campos. 

Almas, e que sejão enviadas as ditas informações a 
esta camara, para que seja deferido o requerimento 
dos snpplicantes em confornüdade das disposições 
de dit·eito. ,, Paço da camara dos deputados, 15 do 
Junho do 1826.- Assignados os Srs. das com
missões. 

Entrando ern discussão, disse 
O Sn. SoAnEs D.\ RocnA :- Eu me opponl~o ao 

parecer. Ninguem duvida da necessidade absoluta, 
que ha de se dividirem as freguezias, pois que não 
podem os po,-os :;:er de modo algum soccorridos 
pelos pnrochos actuaes ; porém a razão, que milita 
a respeito de uma, milita a respeito de todas : e 
portanto acho que deve a com missão ccclesiastíca, 
reunida com a de estatística formar já esta divisão, 

37 
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ou aliás que se espere pelo plano geral, pr~ra então 
se tomarem estas medidas parciaes, po1s só assim 
se satisfarão os povos. 

O Sn. VASCO_NCELLOS :- Eu sou em parte con
forme com a opinião do Sr. deputado ; e tinha pe
dido a palavra p<tra propôr o adiamento desta 
materia, que a tratar-se já, deve ser considerada 
com mais vagar. 

O S1t. LEno :- Não me parece nccessario o 
adiamento; esta questão deve ser tratada já. Eu fui 
da com missão, e assignoi com restricções o parecer 
que ella emittio. Concordo, Sr. presidente, nane
cessidade de se fazerem estas divisões, mas não 
concordo que ellas scjãofeitas parcialmente. Cumpre 
termos á ,-ista documentos estatísticos, que nos 
habilitem para fazermos a nova divisão politico-civil 
do imperio, e depois seguir-se-ha a divi~ão eccle
siastica. Adoptando esta opinião, conforme com os 
princípios já expendidos, c approvados nesta camara, 
que tem, mais de uma Yez, resolvido -não dever 
occupar-sc de um só olljecto, quando ha infinidade 
de outros iguaes, que reclamão as mesmas provi
dencias. 

Adiantemos pois o plano geral, marquem-se as 
bases que d(wem orientar a commissão de estatís
tica, e ella aprescntani o resultado de seus traba
lhO%. Portnnto voto eontra o parecer, c que fique 
este ohjecto para entrar em consideração no plano 
geral. .. 

O Sn. Dus :-Sr. presidente, cu tamhem não 
com·cnho com o parecer da eommissão ; elle manda 
consultar aos Yigarios, c tal consulta nunca se deve 
fazer, múrmentc quando l'lles são os mesmos in
teressados em conserrar assim as ft·eguezias. Eu 
respeito muito a corporação dos pat·ochos, Jnas a 
factos não se púde contrariar; elles hão de se oppôr, 
porque desgraçadamente ( não digo todos) os pa
rochos procurão mais os seus proprios interesses do 
que o hem das almas. Portanto é muito j liSto que se 
adie o negocio 1mra quando se tratar do plano 
geral de divisão. 

Yeio entretanto ú ·mesa, c foi lida a seguinte 
cmcntla do Sr. Ledo. · 

cc Eli.EXD_\ 

« Proponho que não se trate de quaesqucr 
crcações : e que se cuide em formalizar o plano de 
divisão geral do Brazil, tanto politico como cccle
~iastico. » 

Apoiada, e posta em discussão, disse 
o Sn. l\hRCOS AXTO:SIO :- o auiamcntc deve 

ser por tempo certo, e não indeterminado. Esperar 
peló plano geral, requer muita demora, e é preju
dicial aos povos, gue tem representado uma tal 
necessidade. E' preciso prevenir este mal : elles 
queixão-sc que estão a grandes distancias de suas 
freguczias : pedem um remédio promplo. Assim me 
parece que o adiamento não deve sct· por mais 
de tres ou . quatro dias, até que os Srs. deputados 
examinem çom mais alguma attenção o objecto. 
para se lhe deferir com -todo o conhecimento de 
causa. 

O Sn. ALllEIDA E A.Lnl!QtJERQUE :-O illustre de
putado quer que isto se trate já segundo o parecer 
da commissão com um pequeno intervallo, ou 
adiamento; eu me persuado que o parecer alonga 
muito mais este negocio, pois é necessario esperar 
pela!'; informações que propõe, quando o plano geral 
podia-se já fazer, c teríamos 0 negocio decidido. 

O Sn. SoLEDADE :- Eu me opponho tambem ao 
p_arecer da. commissão, e approvo o adiamento. 
Este negoeto é de muita necessidade ; devemos 
quanto antes tra~ar delle. e sendo indifferente que 
os povos pert~n_çao, a este, ou aq.u~lle vigario, pois 
d? que necessttao e do pasto espmtual, não ha du
YJda que se deve quanto antes tratar do plano 
geral. 

Julgada então a materia discutida, propôz o 
Sr. presidente o adiamento conforme a emenda do 
Sr. Ledo :e sendo approvado. ficou por isso regei
tudo o parecer. 

Leu-se immediatamente pela commissão de pe-
tições o seguinte · 

cc P_.\RECER 

« A commissào de petições, em virtude da indi
cação do Sr. Rocha Franco, examinou o requeri
mento dosmoradores do arraial de Santa Luzia, no 
qual pedião que o dito arraial fosse erigido em villa, 
com o especioso titulo de villa nova da imperatriz, 
e achou que as commissões de constituicão e esta
tística da assembléa constituinte havião· d~do o seu 
parecer ·deferindo benignamente ao mesmo requeri
mento, e este parecer foi approvado em 23 de Se
tembro de 1823, ordenando a mesma assembléa, 
9:ue as ref~ridas co~missões formassem um pro
Jecto de le1 a respe1to, o que não chegou a effei
tuar-se, e por isso aquelle requerimento subio ao 
throno, e sobre elle consultou o tribunal do desem
bargo do Paco. Consulta esta, que não consta ter 
sido resolvida: Nestas eircumstancias parece ã com
missã~, que se obsen'c o deliberado por aquella as
semblea, voltando todos os papeis ás indicadas 
commissões de constituição, e estatística, afim de 
que, ou apresentem o referido projecto de lei, ou 
declarem o seu sentimento a semelhante respeito.>> 
Paço da camara dos deputados, 15 de Junho de 
1826.- Assignados os senhores da commissão. 

Resolveu-se igualmente que ficasse adiado para 
entrar no plano geral da divisão do imperio. 

O Sn_ LEDo, pela commissão de fazenda, leu este · 
outro 

.« PARECER 

<< A commissão de fazenda examinando a indi
cac~o do Sr._ Lino Couti!lho, para que as saccas de 
ca!c, que nao forem fe1tas de panno de algodão do 
pa1z, paguem no consulado mais um por cento do 
q~e p~gão actualmente quand~ forem .exportadas, 
~ao pode bem perceber qual seJa o sent1do, e a uti
hdade da indicação ; por que se a imposicão é sobre 
a sacca, ~sla pen.a . é tão insignifican.tê, que não 
pó~e servir de colub1r o. mal que se deseJa remediar, 
po~:; que_ s_endo o maxuno custo da sacca 400 réis, 
a 1mpos1çao pt·oduz u_ma multa de 4 réis que de 
~enhum modo é atlend~vel ao E>xporiador: se porém 
e sobre o valor do cafc, torna-se esta medida anti
nacional, porq~e pesasobre a exportação de nossos 
productos agncolas, a qual deve ao contrario ser 
!Du~to f~vor~cida. Portanto julga a commissão, que a 
llldlCaçao nao tem lugar. >> Paço da camara dos de
putados, 15 de Junho de 1826,- Assignados os se
nhores Ledo, e Rezende Costa. » 

Posto em discussão, disse 
O SR. LINO CouTINHO :- Eu só quero dizer mui 

pouco. Não posso entender como a eommissão não 
descobriu o fim da minha ~ndicação, quando elle é 
claro a todos que a Icem; po1s que o cri.fé pó de até ser 
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conduzido sem ser ensaccado. A commissão achou 
pequeno o imposto, e em lugar d~ o a~gll?en~r, diz 
que não póde comprehender a mmha mdtcaçao : se 
achou pouco os 4 réis, podia dizer, que fossem 
4 por cento 8, o~ 14, e nunca despr_esar a indi~ 
cacão, porque a nao póde entender, po1s bem claro 
está que o seo fim era dar sabida aos nossos pannos 
de algodão. 

O Sn AuiEIDA E ALBUQUERQUE :-A indicação é 
impraticavel e até impolitica : impraticavel pois 
estabelece maiores direitos do que aquelles que estão 
regulados por lei, e mesmo por tratados ; impolitica 
porque vai pôr ohstaculos a exportação, que muito 
se deve favorecer. Se o illustre autor da indicacão 
calculasse bem, não diria que 300 mil saccas podem 
render para o estado 300 mil cruzados : pois que 
segundo a sua medida, em lugar de sahirem por 
exemplo mil saccas, sahirão tanto menos quanto 
fõr o yalor do panno, que se obriga a comprar : 
calcule o ill ustre membro o lucro que deixa a sahida 
do genero em maior quantidade com o lucro, que 
deixa o importe das saccas, e desenganar-se-ha, 
que é em prejuízo da nação. Portanto voto pelo pa
recer, que é muito razoavel, e deve passar. 

O SR. VAsCONCELLos:- Sem duvida, Sr. presi
dente, qtte o parecer deve passar, porque é justo, 
e a indicação se oppõe ao:: verdadeiros princípios 
de economia. A industria deve gozar de uma inteira 
liberdade, e até é minha opinião quo o maior favor 
que a camara lhe pó de fazer, é não se metter com 
ella. O favor, Sr. presidente, faz mui~ vezes tanto 
mal como o embaraço ; e querer-se obrigar a um 
negociante a comprar algodão para saccas de café 
é o mesmo que querel-o obrigar a comprar mais 
caro uma cousa, quando a póde haver mais barato, 
sendo as saccas de algodão fabricadas no paiz de 
qualidade muito inferior ás estrangeiras. 

O lucro que se tira da coacção, é fazer que se des
vicmoscapitaes de um emprego ordinariamente mais 
lucrativo, para outro que o não é tanto ; se os bra
sileiros se não empregão no fabrico do algodão, é 
porque veem que empregando-se em outros objectos, 
tirão mais lucro, e não será o um por cento, que ha 
de convidar a este ramo de il~ustria, vindo por 
outra pa1·te a fazer muito mal. Portanto o parecer 
da commissão deve ser approvado. . 

O SR. LEDO :- Sr. presidente, a mim como re
lator da commissão de fazenda, toca responder ao 
illustre au-tor da indicaçã.o ; diz elle que a sua in
dicacão é mui clara, e que a primeira int.nicão se 
conhece, que· a taxa proposta de um por cento, é 
sobre as saccas, e não sobre o café : e que se a 
commissão conheceu que essa taxa era pequena, 
propo~esse uma maior, e não rejeitasse a indicação. 
Muito sente a commissão não ter o dom de adi,·i
nhar intencões, e de se ver obrigada a regular-se 
por factos. Que .diz a indicação 't Que as sacca~ de 
café paguem no consulado mais um por cento. Ora. 
não pagando as saccas até agora co usa nenhuma, 
segue-se claramente que o augmentativo mais um 
deve recahir sobre objecto já taxado, e não sobre 
objecto, que nenhuma taxa tem aintla. 

Não podendo porém a commissão crer, que o H
lustre autor da indicaç.'lo quizesse na exportação 
carregar um genero talvez o segundo na classe dos 
nossos productos, porque seria essa nma medida 
antinacional, e opposta a todos os prin.cipios de eco
nomia, e outra cousa não podendo deduzir-se da 
literal intelligencia da indicação, disse que ·não 

sabia bem qual era.o intento .do seu autor, e segue 
dando as razões. Estas razões são justas, Sr. pre
sidente : e se não diga o autor da indicacão, qual é 
o fim a _que se pr~p~e ? E' sobrecarregar o gen~ro 
e?trangel!o paya ammar o consumo do genero na~ 
Clonal: Isto e entendendo-se que a taxa é sobre a 
sacca. 

E consegue-se esse fim com a taxa de um por cento 
sobre o custo de cada uma dellas ? Não certamente. 
Qual é o maximo custo desLas saccas de panno es
trangeiro ? E' um cruzado : por conseguinte a im
posição produz um augmento de quatro réis. 

E julgou o illustre deputado, que !leste modo 
opporia um estorvo ao negociante inglez, e francez, 
para não dar preferencia aos goneros da sua in
dustria? E' mal conhecer o espírito destas nacões. 
Entendendo-se porém, que esta sobretaxa devesse 
recahir no café, a approvacão de tal medida abo
naria pouco as luzes desta cãmara em materias de 
economia. 

Qerendo animar . a meia duzia de tecelões destes 
pannos de algodão, punha-se uma consideravel pêa 
na agricultura, que é actualmente a maxima riqueza 
do Brazil. E a animação destas fabricas grosseiras 
daria um contrápezo sufficiente para sustentai· o 
eq!li~ibrio da balança, q~e se perderia com a dimi
nuiçao na cliltura do cafe, ou na exportação delle ? 

Seguramente não, porque esses tecidos de algodão, 
estão para o café, como um para cem. Por consc
gui.nte, Sr. presidente, a comruíssão não se desviou 
do seu dever, quando rejeitou a indica cão. 1\Ias, diz 
o Sr. deputado, se ella vío que a taxa de um por 
cento era pequena, propozesse outra maior. -
, Se a commissão não pezasse seriamente este as

sumpto, talyez faria o que diz o illustre e honrado 
membro : mas ella occorreu-se do.troco, que a In
glaterra, ou a França poderia dar a isso, c que todas 
as nações mesmo costumão sempre dar em casos 
taes. Sim Sr. presidente, ellas imporião logo a so
bre!axa de tt:es,. ou quatro por cento, sobre todo o 
cafe do Brazrl, 1mportado em saccos de algodão 
brazileiro : e então onde iria parar o estimulo pro
curado aos nossos algodões ? 

Sr. presidente, essas nações andão mais acor
dadas do que nós. 

Tenho pois respondido aos argumentos, que se 
fizerão contra o parecer da commissão, e voto 
por elle. 

O SR. Cnuz : - Eu tenho ouvido dizer que a ex
portação do café passa de lO milhões de cruzados : 
ora é esta uma exportação não só da provincia do 
lHo de Janeiro, mas que hoje faz a riqueza de grande 
parte do Brazil; e por isso sustento o parecer da 
commissão. • 

Com que necessidade vamós nós pôr um tributo a 
estas saccas? Bem se tem mostrado, que seria esta 
uma medida de muito damno para os agricultores; 
e é claro que não havendo entre nós fabricas, nem 
poderia chegar o algodão para a exportação do café, 
e então terião elles de pagar mais tanto por cento 
para o exportarem. 

o sn:LINO CoutiNHO: -Sr. presidente mui varios 
são os pareceres dos ltomems : quando eu propuz a 
minha indicaçãv, recebeu muitos apoiados, e -"õra 
fallão todos contra ella. Eu poderia produzir aqui 
muitos argumentos em seu favor, mas seria fazer 
extensissima esta questão, apontarei só alguns. 

Nesta mesma cama1·a, Sr. presidente, eu ouvi 
dizer, quando se tratou do projecto do Sr. Cunna 
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Mattos, e até foi um principio emittido pela com
missão, que era conveniente toda a medida, que em 
casos especiaes promovesse a industria nacional : o 
projecto assim passou, e apres_entando-se agora 
esta indicação para que tenhão preferencía as saccas 
de algodão, diz-se ser um despotismo commercial, 
um previlegio concedido a estas illbricas: eu não sei 
como seja privilegio, pois não se exclúem os outros 
pannos, carrega-se unicamente alguma cousa nos 
estrangeiros, e privilegio é admittir uma cousa, ex
cluindo as outras. 

Diz um honrado membro, que isto é contra o que 
se acha estabelecido por lei, e por tratados, mas os 
tratados nunca podem regular senão para os direitos 
de importacão, sendo livre a cada nacão impol-os 
como quizer" no~ generos de sua producção. Conheço 
que estes direitos devem sempre ser pequenos, e 
por isso me limitei a impôr só mente um .por cento. 

Finalmente, Sr. presidente, não póde haver du
' 'ida que a minha indicação não podia ler por fim 
senão as saccas, por que de outro modo eu não falia
ria nellas, e só no café. 

O SR. SouZA FRANCA : - A indicacão não póde 
passar por maneira nenhuma. Diz o illustre deputado, 
que ella é clara, e que se não póde duvidar que se 
referia ás saccas, e não ao café ; mas coll)o o illustre 
deputado na indicação usou dos termos, (mais um 
por cento) e as saccas não pagão nada no consulado, 
ha toda a razão de duvidar-se que este imposto é 
sobt·e o café; pois sobre as saccas, ou o panno, seria 
(um por cento) sendo porém, mesmo sobre as saccas, 
vamos a vêr a utilidade deste imposto. . 

No Brazil não ha fabricas destes pannos, ha apenas 
alguns pequenos teares de mulheres, em l.\linas Ge
l'aes, e são estas as unicas pessoas a quem por este 
meio se iria favofecer : pelo contrario vem a fazenda 
nacional a perder não pouco ; porque o estrangeiro 
quando importa as suas linhagens, paga 24 por cento, 
e sahindo estes saccos, já a nação tem ganhado. 
Portanto a indicação não póde ter lugar. 

O SR. BAPTISTA PEI\Enu: -Estou persuadido, 
Sr. presidente. que a industria para prosperar, ne
cessita de muita protecção: em as nações que hoje 
vemos mais civilisacas, quando os imperantes tra
tarão de as adiantar, foi isto que pozerão em pratica; 
não é porém o meio de fazer prosperar a industria, 
obrigar a que se compre forçado um ou outro genero 
nacional ; mas stm fazer que elle se aperfeiçoe para 
no me1cado poder competir com o estrangeiro: de
Yemos portanto cuidar em mandar vir machinas e 
engenhos, para preparar o nosso algodão; incumbir 
este trabalho a pessQas proprias que o aperfeicoem, e 
não a negros incapazes já de outro servico á quem 
actualniente se acha confiado. • 

O nosso algodão não é só pelo preço, é pela sua 
muito má qualidade que não tem gasto ; pois que 
não póde conter mesmo o que se mette dentro. Por 
consequenc~a, eu voto co!ltr~ !i indicação ; mas por 
estes, que sao os meus prmc1p10s. 

o SR. v .,SCONCELLOS: - Segundo estes princípios 
do nobre dep~tado, devia a indicação passai:; pois 
elle diz, qLle a industria precisa de todo o favor, e a 
indicação a favorece em certa maneira. (F..sta questão 
é um pouco fóra da ordem, porém direi só mais duas 
palavras). , 

De que servem, Sr. presidente, machinas, e en
genhos se não houver quem os saiba manter, dirigir, 
e até concertar quando se quebrem ou desarranjem? 

A. industria de que precisa é de sciencia, de co-

n~ecimentos, applicação, .e traba.!ho: e a indicação 
nao deve passar por ser contrar1a aos verdadeiros 
principias de economia, e não pelos do Sr. de
putado. 

O Sa. B.\PTIST.\ PEREIRA:- Do que eu disse, de 
maneira nenhuma se póde deduzir o que acaba de 
avançar o illustre deputado. ~u entendo que se deve 
cooperar em tudo quanto seJa necessario para adi
antar .a i!ld~tría na_cional: mas daqui não se segue 
que a mdicaçao estÇJa neste caso. 

F;mq_uanto ~s machinas, tambem disse que se de
vena mcumb1r este trabalho a pessoas babeis, -por 
tanto é já na hypothese de haver quem as ponha em 
execução, e qu~ seja capaz.de f'!-zel-as trabalhar. 

Concluindo-se então a discussão, poz o Sr. pre
sidente á votação o parecer, e foi approvado. 

O Sn. SECRETARIO CosTA AGuiAR, participou á ca
mara, como recebera um offi.cio do Sr. deputado 
pela prov!n.cia de Minas Geracs, Luiz Augusto May, 
em que d1z1a achar-s~ convalescendo e que com de
mora de dez a doze dias viria tomar assento na. ca
mara.-Ficou a mesmlt inteirada. 

Leu depois o· mesmo Snr. Secretario um officio 
do theor seguinte, que entretanto havia recebido. 

« OFFICIO 

cc Illm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. 1\1. o im
perador, remetto a V, Ex. os inclusos officios de 
diver~os preside?tes _de províncias, apontados na 
relaçao, que va1 ass1gnada por Theodoro José Bi
ancardi, official maior desta secretaria de estado os 
quaes se forão reservando á medida que se recebe;ão 
para ~erem. co~petentemente decididos pela as~ 
s~mblea leg1slahva. O que V. Ex. levará ao conhe
Cimento da camara dos deputados.- Deus guarde á 
V. Ex. Paco, em 15 de Junho de 1826.- José Fe
liciano Fernandes Pinheiro.-Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. . 

Rel~çãq dos of/icios de diversos presidentes de pto
vmctas, que se 1·emettem co·m aviso da data desta, 
á ca.mara dos deputados. 

1824 
Officio do presidente da provincia de Sergipe, de 

27 de Julho, em que representa, com o conselho do 
governo, a necessidade da creação de duas villas for
madas das povoacões das Larangeiras e Campos do 
Rio Real. • · 

Dito do presidente da província da Bahia, Fran
cisco Vicente Vianna, de 2 de Outubro, sobre outro 
da mesa eleitoral da freguezía de Santa Anna da 
Villa de Caiteté, relativo ~ falta de alguns domi· 
ciliarios do termo da dita villa, que não tiverão 
parte nas eleições, pelo motivo nos mesmos o.lficios 
apontados. 

Dito do mesmo presidente, de 2 de Novembro, 
sobre o requerimento de D. Maria Angelica de 
Araujo F_reitas, .em que pedia a graça do soldo do 
seu fallec1do marido, para educar seus filhos. 

Dito do presidente de S. Paulo"~e 11 de Dezembro ' 
sobre requerimento do Padre Manoel Joaquim do 
Amaral Grugel, para augmento de ordenado da 
cadeira de historia ecclesiastica, de que é professor. 

. 1825 . 
Dito do conselho do governo da província de 

Goyaz, de 24 de .Uar~o, com uma memoria de 
P~dx:o Gomes Machado, sobre a mineração da pro
vtncla. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:06- Página 14 de 14 

149 
· Dito do , presidente da província de S. Pedro, de « EMEXD.\ 

2'1 de Junho, com o resultado das sessões da com- « Art. Lo O commercio de escraW>s acabará em· 
missãO. creada para o exame do estado da Santa Casa todo o imperio do Brazil no pt-etixo prazo de 6 annos, 
de llizerie~rdia! de Porto Alé_gr~. . contados do dia da publicacão da presente lei na 

Dito do' prestdente da provmma de Sergipe, de 3Q capital e desde essa época ficará sendo prohibida a 
de Agosto, sobre melhoz:aJ!lento,?, que !embra em introducção de novos escravos nos portos do mesmo 
differen:tes ramos da adm1mstraçao pubhca da pro- imperio .. Camara dos deputados. 14 de Junho de 
Yincia. . . . . · 1826.-A.ssignados os membros da cororoissão.-

Dito do presidente da provmCI~ de :Mmas Geraes, Foi maudada ímpri~ir a emenda ~om_ o projecto. . 
de 10· de Outubro, em que expoe o abuso, com Não havendo ma1s parece1·es, hverao segunda lei
q!le os oflici~~s de algumas camarasrec(lbel}l pro~ tnra, lo, a indicaçã~ do Sr. Getulio .sobre a creação 
pmas, e a u.tl~1dade de se .~d~ptar, a res~etto das de um lugar de !mz de Fóra~ na Vlll'! do A!to Pa
rendas ~umc1paes da Pt:O' mc.1a, 0 .J!lan? JUnto ao raguay; não se JUlgou matena de dehberaçao:, 2°; 
dito officJO com as eonvemen.tes. modlfiCa_ç'!es. a outra indicacão do mesmo Sr. deputádo, para que 

Dito do presidente da prOYlDCJa do ~spmto Santo, na mesma Viila se criem duas cadeiras
1 

de primei
de 5 de Novembro, sobre o 1·equerunento_ de 1\la- ras letras e grammatíca latina; foi remettida: ·á 
noel Ribeiro da- Silva, que pede uma sesmaria. commissã~ de instruccão publica : 3°, a outra do 

Dito do mes~o presidente, d~ 12 de .~ovemb~o, mesmo seJ,Jhor, para qÜe se haja da junta da fazenda 
sobre o requel"lmento de Ign~cJO Pereua Dual Le da província de 1\[alto-Grosso, a satisfâção de cer
Carneiro, que Pt:de uma sesmat:Ia·. . tas requisições; remetteu-se á commissão de fa

. Dito do presidente da pr?vmc1a da Bahm •. de~ zenda: 4o, a indicação do Sr. IUaia, afim de se pro
de Novembro, coro o .reque~Jmento. de Antomo.Vaz pôrem os meis de se habilitarem os boticarios suffi-
de Carvalho, que pedtu ser mdemmsado das perdas, cientemente para exercitarell! a sl!a arte: 5°, o pr!J
que soffrera pelas tropas por~ug~ezas. . jecto de lei, do mesmo Sr. 1\fa1a, para a abohçao 

Dito do presidente da provmCJ~ do Ceara, .d~ 29· de da contribuição, que com tilu.lo de ~rdinarias per
Novembro, com uma mformaçae do escnva? ~e- cebe 0 escrivão· da camara 1mpenal, na mesa do 
putado da jun~a da fazenda da mesma prov.!ncra, desembar·go do paco ; julgado ohjecto de delibera
:::obre o requerm1ento d~cumentado do padre An- cão se mandou á"commissão de legislação: 6°, a 
to~io Francisco de SampaiO, que pede o augmento de índicação do Sr: Queiroz Carreira, á cerca de outra 
180$000 no ordenado, que tem com_o professor de sua indicarão: não se julgou objecto de delibêracão: 
grammatica latina, da Yilla de Aracatl. · 7o a do ·sr Xavier Ferreira, para que se ex1jão 

Dito do· presidente da pro!'incia da Bahia; de 25 todas as repres?nt~ções, que sobre v~rios obj~cto~ 
ue Dezembro, sobre o requenmento d?s.mOiad?res tem feito a provmcra de S. Pedro; foi remettlda a 
da povoação de Naozareth para esta se eng1r em VIlla. commissão de commercio agricultura, e artes: 86 , 

1826 
Officio do presidente da provincia de S. Pedro, de 

7 de Janeiro, sobre. o requerime~to de 'Ro~j~o J~sé 
de Figueiredo Morena e coherderros, relatiVo a ~aua 
dos lugares chamados. Deçoroç~ e Passo de Juhana. 

Dito do presidente da proYincta de S. Paulo. de 11 
d.c Abril, com a representaç~o documentada dos 
povos da freguezia de Capivan, que pedem que esta 
seja erigida em villa. . . . 

Dito do presidente da pronncw de 1\[mas Geraes, 
de 17 de Abril, co~ o requerimento documentado 
dos moradores das villas da Barra. e ~a~po Largo, 
que pedem a creação de uma nova provmcHI, de que 
ajuntão mappa. . 

Dito do presidente da provincia da-iJah1a, de 5.de 
:\laio, ·com o requerimento do professor de musiCa 
.losé Joaquim de Sousa Negrão, que pede um 
substituto. . . . 

Sl3cretaria de estado dos negOClOS do 1rnpeno, em 
15 de Junho. de 1826 - Theodot·o I o sé Biancardi. 

· Jllandou..:se ren':letter á commissão de. petições, 
}ma lhe. dar compe_tehtc direcÇão ás outras, a que 
pertencer o conhecm1ento das mesmas represen
\ações. . 

. A' mesma commissão de pet~~ões, foi tam~l~ll?- re
meltidá ':uma r€presentacão, dtrectamente dir1g1da á 
camara, pelo, 'Senado, da Villa N~Ya .do Principe de 
Santo Antonio da. Lapa, .da provmc~a.de S. Paulo. 

üu;,.~e cnÚegui~a.pel~ comn1is~ão-de le~islação; 
a seguinte emenda a?J>roJecto ~e lei do. ~r. Cl~mente 
l>ereirn,,em confonmdade·do que se hav1a_deliber~do 
na sessào:de 8 do·corrente, quando sobl'e o refendo 
projectQ apresentou~ seu parecer. · 

o projecto de lei do Sr. 'odorico, sõbre a abolição 
dos vínculos; julgou-se objecto de deliberação, c se 
remctteu á commissão de legislação. • 

O Sa. DEPUTADO l\louRA. sendo-lhe permittido, 
retirou o· seu projecto sobre municiamento de tro
pas, por dever entrar no plano geral a este res- . 
peito. . 

Findas as leituras, foi posto em discussão segundo 
a ordem do dia, o projecto de lei da commissão de 
saude publica, ácerca das cartas dgs alumnos da 
academia medico-cirurgica, e não l1avendo quem 
faltasse, decidiu-5e que passasse para . a segunda 
discussão. Pedindo então a palavra disse. 

O Sn. VERGUEmo :-Ha muito, Sr. presidente, 
que fiz a ·minha indicação, para se nomear uma 
commissão que examine o estado actual do banco : 
parece que, sendo isto um objecto de reconhecida 
urgencia, d(weria a commissão de fazenda, a quem 
se remetteu, !e r já dado o seu parecer : por isso 
convide V. Ex. aos seus membros para o apresen-
tarem quanto antes. . . . · 

E convidando o Sr presidente aos I~ustres m~m-
11tos da commissão, na fórma requenda; pediO O· 
Sr. Ledo, que se augmentasse o nmner~ de _tres, 
de que era composta pelo muito em que tmhao de 
entender : e haYcndo alguma duvida sobre se deve~ 
ríão ser 5 ou 7 os membros, e se estava a nomea
ção no caso· de ser feita pelo Sr. presidente, pro
pel-o o Sr. presi.dente á camara; e resolveu-se que 
fosse a dita commíssão composta de 7 membros, e 
que fossem os 4, que devião accrescer, por elle no-
meados. . _ 

Como fosse chegada a hora, reservou o Sr. pre
sidente a nomeacão para o dia seguinte; e assígnou 
para a ordem do dia:. 1, o a discussão sobre a esco-· 

38 
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lha dos dous projectos impressos ácerca da respon
sabilidade: 2°, leituras de indicacões, e pareceres; 
e levantou a sessão âs 3 horàs dá t.arde.-José .R,i
cardo da Costa Aguiar de Andrada; 

RESOLUÇÕES DA CAliAUA 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á cam!J.ra dos 
deputados, o omcio de 8 do corrente, em que 
V. Ex. accusando a recepção do officio de 31 do 
mez proximo passado, e das folhas, que o acompa
nhayão contendo os vencimentos dos membros, e 

·empre~ados da camara dos deputados, até o fim do 
·dito m~z, expende as duvidas, que occorrião sobre 
.a·reaneira de se verificar o competente pagamento, 
á vista do artigo 39 da constituição, combinado 
com o S) 2, 0 cap. 9.0 das instrucções de 26 de 
1\[arco de 1824; solicitando a decü;ão, -aos quatro 
quesitos indicados no mesmo officio, os ~uaes S. l\I. 
1. hom·e por bem mandar sujeitar á dehberação da 
camara. 

E ém resposta participo a V; Ex. para que suba 
á imperial presença, que toman_do a mesn?a camara 
em ponderação o conteúdo do cttado officw : r~s<_!l
wu de conformidade com o parecer da commtssao 
de fazenda, e constituição; quanto ao 1.0 artigo, 
que o subsidio, pelas instrucções de 26 de l\larço 
decretado aos deputados, pare~c p~la letra da cons
tituicão dever ser pago em os 4 mezes das sessões, 
mas ·que a camara deixa á di:>cripção do thesouro, 
conforme as suas circumstancias, fazi!r o pagamento 
como melhor assentar: quanto ao 2°, ·que -se deve 
contar o '"encimento desde o d1a, em que os depu
tados tomão assento na casa: quanto ao 3°, que os 
herdeiros só tem direito, ao que th·Pr vencido o 
deputado até o dia do seu fallecimento : e quanto 
ao 4o que tendo as instrucçõ~s deixado á discl"ipção 
dos governos das província~, o prover ás despezas 
de vinda e volta de seus respectivos deputados, e 
esta camara não se julgando autorisada para tratar 
deste objecto, quanto a esta legisla_tura, julga que 
ao go,·erno compete resolver a respeito, segundo as 
localidades, e as circumstancias do thesouro da pro
'*iucia.-Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos 
dep1dados, e~ 15 do JuJ!hO de 18'i6.-José Ricat·do 
da Costa Aguta-r.-Sr. v1sconde de Baependy. 

Illm. e ·Exm. Sr . ...:.Accuso a recepcão dos dous 
officios, que V. Ex. _me dirigia em ilata de 12 do 
corrente mez, acompanhando as consultas, mappas, 
e officios, que por ordem de S. M. I. farão com
metidos ao conhecimento da camara dos deputados. 

-..... E cumpre-me participar a V. Ex. em resposta 
1{ue a mesma camara tem feito dar áquelles papeis 
a marcha conveniente, antes de deliberar sobre o 
seu conteúdo. O que V. Ex. levará á presença do 
mesmo augusto senhor.-Deus guarde a V. Ex. 
J>aco da camara dos deputados, em 15 de Junho 6e 
1826.-José Ricardo da Costa Aguiar.-Sr. José 
Feliciano Fernandes Pinheiro. 

- ·~---

Sessã~ em t.8 de .Junho de t.8:8 

Pl\ESlDENCIA DO SR. IIONSE!!!HOR PIZA.l\1\0 

A's lO horas acharão-se reunidos os Srs. depu
tados, e porque faltasse com participação de causa 
o Sr. Pereira da Nobrega, occupou a cadeira o 
Sr. vice-presidente monsenhor Pizat"ro, e feita a 
cb;unada, contorão-se 6i senhores, faltando com 

causa além do dito Sr. Pereira da !Xobrega, o Sr~Ca
valcante de Albuquerque. 

Declarou-se aberta a sessão, e sendo lida a acta 
da antecedente pelo Sr.. secretario Souza França 
foi approvada. ' 

Antes de se entrar na ordem do dia participou 0 
Sr. Costa Aguiar ter vindo á mesa um requerimento 
dos tachigraphos Pedro Affonso de Carvalho e 1\la
noel Jo~é Pereira_, re!ativo a~s ~eus ordenados, o 
qual fo1 submettldo a commtssao da redacção do 
JJiario. Deu igualmente parte de ter sido apresen
tado o projecto de lei sobre a instruccão publica 
organisado pela respectiva commissão "na fórma ~ 
resolução da- camara e accrescentou o mesmo 

Sa. CosTA AGuu.a :-De\·o declarar lÍ camara que 
neste parecer não se achão assignados todos os se
nhores que são membros da commissão. 

O Sa. CuNHA HARBOZA. :-0 Sr. Ferreira Franca 
não concordou no parecer, e por isso não quiz aS· 
signar. O regimento exige a assignatura, e o illus
tre membro o devia fazer, declarando-se vencido; 
isto se lhe disst>, mas elle não annuio. 

;i O Sn. FE!\1\EIRA FMNCA :-No outro dia offere
ceu-se este plano, para ·a assembléa o tomar eru 
considera cão; a camara remetteu á 'commissão de 
instrucçii.Ô publica para que fizesse um projecto de 
lei sobre elle; cu não concordo em que isto se 
pratique por tal maneira, e portanto não assignei. 
Se qnizcrem que cu assigne vencido, assignarei. 

Propuz-se a esta camara o plano do Sr. Stockler; 
disserão os membros da conmiissão que o approva
vão, mas a camara não o quiz, pelo modo porque 
foi apresentado, c · mandou formar u.m projecto de 
lei sobre elle. 
" O Sr. Januario da Cunha teve o trabalho de 

fazer este projecto1 mas e11 não concordo na fórma 
em que ~lle estâ felto; discordo em muitas co usas ... 
Porém se é preciso assignar Yencido, assignarei, e 
est?ll prompto a assignar ·vencido _tudo quanto 
qmzerem. 

Eu proporei á camat·a algumas idéas a respeito 
de primeiras letras, ensino de artes, etc. Talvez o 
faça quando se tratar desta materia; e o mais irei 
apresentando conforme me fôr occorrendo. . 

O SR.- SouzA. FRANCA :-E· necessario que fique
mos na intelligencia de que as comrnissões são cor
pos conectivos onde se vencem os negocios pela 
maioria de votos. E,, por isso, iadispensaYel que 
todos os membros assignem: se algum fõr vencido 
póde-o declarar na assignatura ; mas os pareceres 
das commissões e os projectos que ellas apresentão 
não podem ser levados â impressão sem a assigna-
tura de todos os que as compõe. . · 

Quando a camara manda interpôr parecer sobre 
qualquer materia, ou formai um projecto, todos de
vem obedecer, quer concordem quer discordem; e se 
algum dos membros da commissão não convier no 
voto da maioria, nem por isso deve deixar de 
assignar, pois lhe fica o direito não só de o deda
rar na assignatura, mas tambem de combater o 
parecer quando fôr otrereeido á discussão. Porém 
deixar de assignar! De maneira nenhuma ; . porque 
a falta da assignatura de qualquer membro induz a 
crêr que elle não foi ouvido na commissão; 

O SR. CuNHA B.utBOZA :-0 illustre membro da 
eommis~ão foi ()UV.ido sobre a materia, e . tanto que. 
t<.'\' C o projecto na sua ínão .dous dias. · • 
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,~.o Sa.. FEB.REIRA FB.A'sCA. :-:rã dis~ que o 'ãssig
naria; mandem-m'o que" ·eu assigno, e assigilarei 
vencido tudo quanto não .entender bom •. - .-

0 Sa..: PAULA E SouZA !-Os senhores da commis
sões creio que 11ãõ são Qbrigados a assi~nar .renci
dos, podem dar o seu voto separado ; ISto e o que 
~ore~~~ _ 

o Sn. v ASCONCELLOS :-Mas como rião veio a nota 
em separado; é necessario haver assignatura no 
projecto, porque, como muito bem ponderou o Sr. 
Souza l?ranca, esta falta induz a crêr que o mem
bro que deixou de assignar não foi ouvido na com
missão. 

O Sn. FERREIRA EnAXÇA :-Eu a respeito desta 
~ateria de instrucção publica apresentarei algumas 
idéas que me têm occorrido, principalmente ácerca 
de escolas de primeiras letras, artes, etc., etc., 
como já prometti. Não as tenho proposto, porque 
ainda não pude concluir este trabalho, porém já 
disse que estava prompto a assignar o projecto. 

Havendo o illustre deputado satisfeito a este que
sito, foi o projecto mandado imprimir por delibera-

• ção da camara, dispensada a leitura_ E' o seguinte: 
PROJECTO DE LEI SOBRE A INSTRUCCÃO PU

BLICA n·o IMPEUIO DO BH.AZIL 
A assembléa geral legislativa decl'eta : 

TITULO 1 

Divisão da instrucção publica 
Art. 1.0 A instrucção, publica do Imperio do 

Brazil, será dividida em quatro gráos diEtinctos, que 
se denominaráõ : Pedagogias, Lyceus, Gymuasios, 
Academ.ias. 

Art. 2. o No primeiro gráo ou pedagogias, se 
comprehenderáõ aquelles conhecimentos que a 
todos são necessários, qualquer que seja o seu estado 
ou profissão. 

Art. 3.0 No segundo grúo ou lycéu, se compre
henderáõ os conhecimentos essenciat>s aos agricul
tores, artistas, e negociantes. 

Art. 4.0 No terceiro gráo ou gymnasios, se daráõ 
os conhecimentos scientificos que devem servir de 
introduccãu aos estudos profundos das sciencias, e 
de todo -ô genero de eru~ição. . . . 

Art. 5.0 No (\uarto grao ou acadenuas, se ensi
naráõ as sciene1as abstractas e as de observação, 
consideradas na -sua maior extensão e em todas as 
mais diversas relacões com a ordem social, compre
hendendo-se.além disto o estudo das sciencias mo
raes e políticas, contempladas debaixo do mesmo 
ponto de vista. 

TITULO 11 

Dâs escolas de 1° gráo ou pedagogias 

Art. }.o Nestas escolas se comprehenderáõ: a 
arte de lêr e escrever, os principias e regras funda
mentaes de aritlimetica, e os conhecimentos moraes, 
phisicos e economicos, indispensaveis em . todas as 
circumstancias e empregos. 

Art. 2. o As doutrinas que devem constituir o 
objecto destas escolas, serão divididas em tres clas
ses, cada uma das quaes contenha os conhecimentos 
que qualquer menino de talento medíocre possa 
bem comprehender no espaço de um anno. 

Art. 3. o .Na primeira classe se comprehenderáõ 
os elementos da arte de lêr e escrever, os primeiros 
principias sentimentaes da moral, e o conhecimento 
dos numeros e da numeração decimaL 

Art. 4." Na segunda classe, além da continuação 
pratica de lêr e escrever, s~ adiantará a instrucção 
moral desenvolvendo os princípios sentimentaes, e 
dando-se convenientes nocões das virtudes naturaes 
e sociaes. Deve tambem éontinuar-se a instrucção 
da seieneia de contar, e principiar-se a instrucção 
dos conhecimentos pyhsicos. . - _ 

Art. 5_o Na terceira classe, além da continuação 
da escripta e pratica das operações de arithmeticà, 
deverá completar-se a iustrucção moral reduzin
do-se esta sciencía a principias e maximas geraes, 
faceis de conservarcm-s-J na memoria ; deverá con
tinuar a ínstrucção de arithmetica e physica, e co
meçar a de geometria , agrimeusw·a e mechaníca, 
pelas suas doutrinas mais simples, geraes e indjs-
pensaveis. -

Art.. 6. o As meninas -serão igualmente admitti
das com os me.ninos nas escolas do primeiro gráo ; 
a sua instruccão ser<í. a mesma e simultanea. 

Art. 7.• Ein cada povoação ou freguezia, cujos 
fogos estejão assáz contiguos para que possa haver 
um numero proporcionado de estudantes, se esta
belecerá uma escola de primeiro grão ; nas cidades 
e grandes villas, onde nao baste uma só escola, se 
creaníõ as que forem precisas. Os concelhos provin
ciaes marcaráõ os lugares e numeros de escolas . 

Art. 8.° Formar-se-hão compendias proprios 
deste ~studo, e emquanto se não promptificão ficará 
suspensa a doutrina da 3"' classe, continuando-se 
nella a pratica de lêr, escrever e contar. 

Art. 9." Os mestres procuraráõ approximar-se o 
mais possível do methodo Lancast1·iano, 1·epartindo 
o ensino por decurias, afim de que os mais adianta
dos discípulos se exercitem no ensino dos menos 
adiantados, na metade do tempo da aula, e depois 
recêbão elles mesmos as iustruccões dos mestres no 
resto do tempo. • 

Art. 10. Crear-se-ha em cada capital de provin
cia uma escola Lancastriana, onde se ensinem, e 
se habilitem os mestres, que devem depois propagar 
este metbodo por todo o Imperio. 

Art. 11. Regulamentos particulares a este _ gráo 
marcaráõ as horas de ensino, direcção e ec~;momia 
das aulas. 

TITULO lU 

Da.s escolas de 2° gráo ou lyceus 

Art. 1.° Cornprehendem-se nestas escolas os co
nhecimentos das sciencias moraes e economicas. 

Art. 2 . o O seu curso ordinario ·será dividido em 
tres-annos. 

Art. 3. 0 No primeiro annC) se dará uma idéà geral 
dos tres reinos da natureza, insistindo-se particular
mente no conhecimento dos terrenos e dos produ
ctos naturaes de maior utilidade nos usos ·da vida. 
Tambem se daráõ as convenientes idéas de chimica, 
e sua applicacão ãs artes. O ensino deste anno ter• 
minará com á ~xposição de uns brevissimos ·ele
mentos de agncultura. 

Art. 4. o No segundo anno so ensinaráõ os prin
cípios de algebra ordinaria, os elementos de trigo
nometria, os princípios geraes de mechanica e de 
physica geral dando-se de todas. estas sciencias no
cões puramente elementares. 
• Art. 5.0 No terceiro anno começará a instrucção 
dos alumnos por noções as mais importantes de 
economia politica e de comnlercio em geral, conti
nuará o ensino pela expo~ção dos princípios funda
mentaes da moral, c termmará com elementos bre-
víssimos de direito natural. _ 
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. Art. 6. o Nas cidades e grandes villas, cabeças de 
comarca. de todo o Imperio, haverá uma eSCQla de 
segundo grão ; ella se comporá de dous mestres, 
como deve explicar o seu particular regulamento. 

Das escolas subsidiaria-S (additamento ao 2° gráo) 

Art. 7.0 As escolas subsidiarias serão destinadas 
a um curso mais completo de todas as sciencias, e 
suas applicações ãs artes, e será o ~eu fim não só
mente dar uma instruccão mais sólida a tedos os in
divíduos que se acharem em circumstancias de pode
l'em em beneficio da sua propria fortuna, applicar 
mai~ tempo á sua instrucção, mas tambem dar um 
mais amplo desenv<1lvimento aos talentos não ordi
narios. 

Nellas se ensinará, portanto, a historia natural, a 
physica, a chimica, a agricultura, as mathematicas 
puras e mixtas, a moral, a economia política, c o 
desenho. Todo·este corpo de doutrinas será dh,idido 
em diversas classes ou cursos distinctos que os dis
cípulos poderáõ seguir separada ou cumulath;a.:. 
mente segundo a sua Yonlade e extensão dos seus 
talentos. 

« Art. 8.0 Estas escolas serão por ora estabeleci
das naquellas cidades ou grandes villas que pela 
sua populáção, e localidade promettão vantagens, 
não se accumulando naquelles lugares em que 
hajão alguns destes estudos. Não serão puramente 
aratuitas senão para os seis estudantes mais babeis 
que houYerem terminado os estudos do Sl'gundo 
b'ráo de instrucção publica commum nas escolas 
da respectiva província ; todos os ontros no acto 
das suas matriculas contribuiráõ com a quantia quo 
fôr declarada no corpo dos estatutos desse genero 
de escolas, a qual será recolhida em urn cofre c terá 
o destino que nos mesmos estatutos se declru:ani. 

« Art. g_o O curso das sciencias naturaes cujo 
objeeto deve ser ~ applicação ~as _m_es_mas sciencias 
á aaricultura e as artes, sera d1nd1do em dous 
an~os, e estará, portanto, a cargo de dous mestres; 
o primeiro dos quaes ensinará mineralogia, chimi
ca e geognosia ; o segundo zoologia, botanica, 
agricultura e economia rural, inclusos os princí
pios praticas da arte veterioaria. 

(( Art. lO. O curso das sciencias exactas, cujo 
. tlm principatncst~ gráo de instr~tcção é a applic~
cão das rnathemahcas ao conhectmento das mnclu
nas de uso mais commum na agricultura, e nas 
artes cl1amadas mechanicas, será semelhanlemenLe 
dividido em dous annos. Xo primeiro se ensinaráõ 
os elementos das mathematicas puras; isto ~' a 
aritbmet~ca , a geometria rectilinea , . e algebra; 
no segundo se explicaráõ os elementos de phy
.sica geral, applicando os princípios mathemati
cos a todas as questões de equilíbrio e .movi
mento dos corpos, tanto solidos como fluidos, seja 
actuando uns sobre os outros immediatamente, seja 
por meio das m~chinas sim_pliees. ou compo.stas que 
estiverem nas cucumstanc1as aClma especlflcadas. 

(( Art. 11. As cadeiras de stE!reotomia e desenho 
deverão considerar-se separadas e independentes, 
simultanea ou separadamente, segundo a Yontade 
dos alumnos que se quizerem aproveitar dellas. O 
mestre que reger a primeira, explicará os elemen
tos da geometria descriptiva e a sua applicação á 
per~ctiva e á theoria tlas sombras, e a todo o ge
nero de construcções graphicas, on córles de pedras 
e madeiras, e o mestre que reger a segunda ensi
Jlará os princípios e regras geraes do de:oenho, com 

espE$:ial àpplicação ás artes e officios que deUe·de
pendem. 

(( Art. 12~· As cadeiras de moral e economia po
lítica serão tambem, e ·por iguaes razões, sel!aradas 
e independentes. O mestre que reg,er . a prJmeira, 
ensinará os princípios de ideologia, logica, e os da 
moral racional, inclusas as primeiras idéas do di
reito natural. O mestre, que tiver á seu cargo a 
segunda, explicará os elemento;; da economia polí
tica e do commercio, ao que accrescentará ·as no
ções importantes de arithmetica politica ou princí- · 
pios de estatística. 

Na capital do Jmperio do Brazil haverá uma aca
demia de bellas-artes, com os regulamentos que se 
approvarem. 

<< TITULO IV 

« Das escolas do 3° gráo ou gymnas.ios 

u At·L 1.0 Nas escolas de terceiro gráo compre
hendem-se : a analyse completa das faculdades e 
operações do entendimento ; a grammaticâ geral 
ou arte de fallar ; a rethorica ou arte de escrever ; 
o estudo das línguas mortas e os ·das vivas ; o co
nheci!llento ~os diYersos modos da sua ~scriptura, 
ou seJa em diplomas ou l!m moedas e mscnpções 
lapidares; a hermeneutica ou artê de distinguir os 
monumentos e diplomas genuínos dos apocriphos; 
e finalmente a geographia antiga e moderna, a chro
nologia, e a historia philosophica, tanto civil como 
litteraria. 

(( Art. 2. o Para o ensino de todas estas ma terias 
haYerú, geralmente fallando, para cada escola de 
t41.1·ceiro grão ou Gy·nurasio, doze mestres; dous para 
o ensino da philosophia especulativa ; dous para o 
da bistoria civil, chronologica e· geographica; um 
para a historia lítteraria; um para a hermeneutica, 
diplomalica e numismatica ; e seis para as línguas, 
latina; grega, franccza, iugleza, italiana e allemã. 

« Art. 3. o Em cada Gymnasio se crearâõ logo as 
cadeiras de philosophia especulativa, geographia e 
historia civil, e línguas latina e frauceza, reservan
do-se as outras para melhor tempo. 

u Art. 4. o O primeiro dos professores destinadó 
para o.ensino da .{lhilosophia especulativa nas esco
las do terceiro grao, terá a seu cargo ensinar ideo
logia ou analyse completa das faculdades e opera
ções do entendimento ; a logica ou arte de pensar 
e raciocinar ; a cosmologia, e os princípios da mo
ral ; .. a sua cadeira se denominará, como até hoje, 
de philosophia racional e moral. . 

<f Arl. 5.0 O segundo dos indicados professores 
de philosophia especulativa ensinará a grrunmatica 
geral ou arte de fallar, com especiill applicarão á 
lingua portugueza, e a rhetorica ou arte de êscre
Yer. A sua cadeira se denominará da applicacão da 
philosophia á linguagem vocal. • 
· (( Art._ 6. ~ O profe~sor de_ geographia, depois de 

dar as prmCipa~s·noçoes das espheras celeste e ter
restre, e de ensmar os usos dos globo<> que as re
presentão, ·exporá as divisões principaes da terra, a 
construcção dos db•e!"sos generos de car-tas geogra
phicas, e dará noções de geographia moderna e. an
tiga, assim descriptiva como physica e politica. · 
· Art. 7.0 O professor de historia civil e · cbrono--0 

logica, depois de dar uma nocão.abreviadadas :idéas 
moraes e religiosas dos povos antigos e· de expôr os 
diversos modos porque mareavão· e expri.mião a 
ordem_ successiva dos tempos, passará a expôr · os 
factos mais . importantes relativos {r . sua política.: 
costumes e usos mais nótaveis, · de maneira que o 
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seu- curso de historia e chronologia tenha menos 
em vista o conhecimento dos indivíduos que o d~s 
causas que influirão pa_ra a. elev~ção e · d~cadenc~a 
das nacões, e fixar as epocas mais notavets relatl
vamenie á prosperidade e desgraca dos povos. 

,, Art. 8.0 O professor de histÓria litteraria, t~rá 
menos em vista dar a conhecer os nomes e o merlto 
dos homens celebres pelos seus conhecimentos c 
sublimidade de concepções, do que indicar _q?al tem 
sido em todos os tempos a marcha do espmto hu
mano no seu successivo desenvolvimento. 

<i Art. 9.0 O professor de hermeneutica e diplo
macia ensinará methodicamente todos os criterios 
pelos quaes se distinguem os livros ~ diplomas e 
todo o genero de monumentos genumos e apo
criphos. 

arehítectura hydraulica e a construcção. de pontes e 
calçagas. As da 68 classe finalmente, serão destina
das ao ensino das sciencias navaes. 

<c Art. 4.0 Serão creadas duas academias, tanto 
na cidade de S. Paulo como em Pernambuco ; as 
suas diversas classes se podcráõ dividir o ramificar 
em diversos_lugares! tendo-se em vista o que ha já 
creado no R10 e Balua, para se lhe dar o preciso me
lhoramento e methodo prescrípto. 

<< Art. 5.0 Para-4> ensino das sciencias exactas 
se creará uma academia que constará de seis cadei
ras, cujos objectos serão os seguintes : 

<c !.•-Geometria analytica; 
Geometria transcendente; 
Trigonometria espherica e espheroidal; 
Analyse ou calculo superior. 

<c 2. •-Statica; dynamica ; · 
Hydrostatica ; hydrodynamica. 

(( 3. 3 -l\lechanica celeste. 

<< Art. 10. Os professores de línguas, assim mor
tas como vivas, não só darão a conhecer os princí
pios particulares da grammatica de cada uma dellas, 
e mostraráõ a sua correspondencia com a nossa 
língua, mas darão a conhecer, quanto ser possa, a <c 4. •-Stereotomia-Geodesia. 

tualmente fallão. Optica Captotri~a ; 
litteratura das nações e povos que aos fallárão e . ac- ~ Dioptrica ; 

_ « Art. 11. Nas capitaes das províncias haverã Perspectiva; 
uma escola de terceh·o gráo ou Gymnasios, e as suas Theoria da polarisação da luz. 
cadeiras se poderáõ estabelecer e multiplicar sepa- cc 5.a-Astronomia pratica; geographia racional. 
radamente por outros lugares como for mais con- cc 6,a-Calculo_ das probabilidades e de suas appli-
veniente. . . _ cacoes. 

" Art. 12. Estatutos partteulares regulara o o seu •. . . . 
ecimen ordem de ensino e policia interna. . <c Para repencta destas cadmras havera se1s lentes 

r " ' I e tres substitutos. . 
" TlTULo v cc Art. 6. o Para o ensino das scicncias naturaes 

" Das escolas de 4° gráo ot' academias considerada em toda a sua extensão, se crcará um~ 
. _ · só academia que constará de cinco cadeiras distri-

c< Art .. l. o_ As escolas dC! quarto grao terão todas buidas pela maneira seauintc: -
a denommacao de academias. Os professorés em- 1 a z 1 · . h':'l 1 · . 
pregados no~ ensino das seiencias · que nellas se ex- <c • - 0? ~gw • P 1 oso? ua bot~mca. 
plicarem, terão a denominação de lentes, e serão cc 2.a-CJum1ca geral; mmeralogm. 
~m tudo e por tud~ contemp!ados ~a ma~s. perfeita « 3. •-Physica particular ; geognosía. 
1g~al~<~de, qu~nt~ a sua cons1de!açao poht1ea e re- <c 4. 8 -l\leteorometria ou physica experimen'tal. 
tr1bmçao ordman~ de seus servtços. . c< 5.a-l'tfineralo,.ía pratica docimasia e ta-

<< Art. 2. o O obJecto. destas academias abrange luro-ia ~ ' ' me 
t?lias as sciencias exactas, ~aturaes e s.ociae~ con- Arcili~ct~lra subterranea. 
s1deradas el? to~as. as suas ~1ver~as ~amificaçoes, e << Para regencia destas cadeiras haverá cinco 
na sua apphcaçao as profissoes sientlficas. lentes e tres substitutos. 

<< Art. 3. o As academias ou escolas de quarto gráo « Art. 7. o Para ensino das sciencias sociaes se 
serão distl'ibuidas em seis classes distinctas pelo creará semelhantemente uma só academia, a qual 
que respeita ao especial objecto de cada uma. As de constará de sete cadeiras distribuídas e ordenadas 
1 a classe serão destinadas ao ensino das sciencias da maneira seguinte : 
mathematicas, em o numero das quaes se conside-
raráõ comprehendidas pela immediata dependencia « 1.:>-Direito natural ; direito das gentes. 
que dellas tem, a astronomia pratica, a geodesia, a « 2. "--Direito patrio, civil e criminal ; 
geographia racional ou mathematíea. As de 2a classe Historia da legislação nacional. 
sorão destinadas ao ensino da philosophia natural « 3.a-Philosophiajuridica, ou princípios geraes 
ou das sciencias physicas, em cujo numero se in- de legislação ; _ 
cluirá a mineralogia pratica, a docimasia, a meta- llistor}a das _l~gislações antigas, e seus 
lurgia, a arte de mineração, e architectura subter- effeltos ~htiCos. _ 
ranea. As de 3a classe serão destinadas ao ensino << 4. a-Direito publico, estatística universal; 
das sciencia! que têm por fim a conservação e o res- · Geographia política. 
tabelecimeuto da saude dos homens e dos animaes -
uteis ao homem. As da 4a classe serão destinadas ao <r 5."--Direito politico ou analyse das constitui-
ensino das sciencias sociaes ou da jurisprudencia çóes dos diversos goV'ernos antigos e 
politica. As da 5• classe serão dedicadas ao ensino modernos. 
das sciencias militares. ou da tactica, estrategia, ar- « 6.•-Economia política. 
tilheria e engenharia, entendendo-se debaixo do << 7."--Histotia phílosophica e política das na-
nome de artilheria, não só o que diz respeito ao uso _ ções ou d~~cussão historica dos seus in-
das bocas, e artificios de fogos. mas á. sua fabrica.:. t~re~~es recíprocos, e de suas nega-
ção, bem como a de todo o genero de instrumentos _ c1açoes. 
bellicos; e entendendo-se debaixo do nome de en- «Para a· regencia destas cadeiras haverá sete 
genharia não sómente a architectura militar, mas a lentes e quatro substitutos. 

39 
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11 Art. 8. o Para o ensino que tem por objecto a I « a.a-Stereotomia, arehitectura naval. 
conservação c ~ restabel~cimento da saude dos b?: 11 4.lL-Optica, astronomia. 
mens e dos ammaes utms ao homem, se croarao 5 a • · • • 
tantas academias quantas forem necessarias na vasta . « • • -~hysica _expenmental, me_teorolo~pa. 
extensão deste lmperio; ellas terão a denominação i 11 6.•-~avegaçao, manobra, tactlea naval. 
de academias de medicina, cirurgia e pharmacia. I 11 Para a regencia destas .cadeiras haverá seis 
Cada uma dellas constará de nove cadeiras, distri-\lentes e tres substitutos; além destes um mestre 
buidas pela maneira seguinte : ! de . apparel~o, o~tro de artilharia pratica, ou ma-

ce 1.•-Anatomia, phisiologia. l neJO de artdhana. 
u 2.•-1\lateria medica, pharmacia. j 11 Art. 11. As a~adet?ias M scienci~s militares 1• 

" 3 a_J>atholo.,.ia nosolo•ria símiotica thera-! nava_es PS~dem sernr U!lldas c~ um_aso, com a d~-
. cuti~a' ., ' ' 1 nommnçao df!. academia das se~encias navaes e rni-

p. · . . . . litares, e então ficarão supprimidas as duas cadeiras 
" 4.•-Hyg_u!_ne, mcdiCma legal, lustona da me-! primeiras da academia naval, c o lente de optica e · 

dicma. . I astronomia explicará tambem a trigonometria es-
" 5. •-Clínica in terna ou medicina pratica. 1 pherica ~ csphcroidal. Nestas academias se poderão 
<• (i. •-Operações cirurgicas, ligadu1·as, arte obs-1 passar d1p!omas aos alumnos que fizerem exames r· 

tectricia. 1 actos pubhcos, em cada uma das cl~s~es; ella~ _ter~ o 
(( ,.. "-)>·ltliO]orria nosologia e clínica externas. I a mesma. força das ~-lirtas d~ bachatms da unn_ersl-

l. ' c; • . _ . dade, CUJO nome fica suppndo pelo de academia. O 
'' 8.•-Anatonua ~: phiSIOlogia comparadas. que quizer maior n-raduacão procurará fazer depoi!' 
c1 9.•-Arl.e veterinaria. os seus actos·no i~stitulÔ, -na classe ou classes em 
<I Para a regencia de todas estas cadeiras haverá que fôr approvado~ e de que apt;~sentará carta~ . 

nove lent~s e cinro substitutos. B.egulamentos par- Regulamentos parllculares ~arcarao estas formal!- · 
ticulares marcarcíõ a sua ordem. dades. 

• C! TITULO n 
11 Art. 0. 0 Para o ensino das sciencias militares 

se erinirúü tantas arademias, quantas forem neees
sal·ias"afim uc se facilitar a mais com moda e prompta 
iustrncriw do exercito, cada uma, sl'ndo separadas, 
constarií de oito catleiras, distribuídas pela maneira 
seguint ~ : 

" 1. •-C;eometria analytica, geometria transcen
dente; 

Trigonometria rectilinea, geodesia ele
mentar. 

1• 2.•-AnalysP, ou calculo superior. 
u 3."-Stereotomia, princípios geraes de cons

truccão · 
Geomei ria' suhtcnanea. 

(( 4. "-1h-dranlica ou theoria das aguas cor
··rentes ; 

Architeclura hydraulica. 
(( 5. •-Chimica, metalurgia L' 11rte de fundir e 

moldar; 
Pyrolechnica. 

" 6."-Botanica, pl1ysiea particular. 
« 7 .;•-Tactica, artilharia, estt·ategia. 
" 8. •-Fortificações, ataque e defesa de praças 

e portos; 
Guerra subtcrranea. 

« Para a regencia de todas estas cadeiras haverá 
oito lentes e quatro substitutos. 

cc Se alguma academia_ ffi:i!ital" for e_stabele~ida _na 
mesma cidade em que ex1shr academia de sc1enc1as 
ex.actas então constará sómente de seis cadeiras, 
devend~ os alumnos estudar os pri.meiros dous annos 
nestas academias. Estatutos particulares regularáõ 
a ord~m dos mencionados cursos. 

cc Art. 10. Para ensino das sciencias navaes se 
crearáõ tantas academias quantos forem os depar-'
tamentos da marinha imperial, e cada uma cons
t<trã de seis cadeiras; pela maneira seguinte : 

t1 I. "-Geometria analytica ; 
Geometria transcedente; 
Trigonometria espherica, espheroidal._ 

1< 2.•;-Analyse ou calculo superior, mechanica. 

<c Da direcção e inspecção das escolas pub_licas 
11 Arl. Lo Haverá na capital do lmperio uma cor

poração de l10mens instruidos, do mais distincto 
merc:cimento debaixo da denominacào de-Inst i tuto 
do lJra::il-, a cujo cargo estará a· direcção da ins
trncção pul>lica em toda a extensão do Imperio, e 
a inspecç~o das escolas publicas, que nelle se achem 
estabelecidas, c para o futm·o se estabelecerem. 

« Art. 2.0 O inst.tuto terá a seu cargo a nomea
ção dos professores para as escolas de- primeiro e 
segundo gráo. Quanto ás do terceiro c quarto, ter:í 
sómcnte as cadeiras que vagarem, nomeando para 
ellas substitutos extraordinarios, quando não exis
tão substitutos ordinarios a quem devolva a sua re
gencia. Pelo qne pertence, porém, ao provimento 
perpetuo das cadeiras vagas, e á nomeacão de subs
titutos ordinarios, a autoridade do instituto ser;í 
limitada ao conhecimento do merito dos pretenden
tes, c a propôr a S. :M. I. por consulta quaes sejão 
entre estes os mais dignos da sua escolha. 

(( Art. 3.0 Quapdo em qualquer escola do pri
meiro grão vagar - alguma cadeira, os professores 
res!antes darão ·parte ao collegio dos proiessores da 
escola de s~g~ndo grão estabeleci~a na comarca, 
termo ou d1stncto, a que pertencer a escola do pri
meiro gráo onde a cadeira houver vagado. O colle
gio dos professores porá immediatamonte a con
curso por editaes a dita cadeira vaga, e depois de 
proceder ao exame do merito de todos os candida
tos que a pretenderem, fará a sua proposta especi
ficada ao instituto para que este haja di provê-la 
em o_ mais benemerito dos coucurrentes. 

<t Art. 4.0 Quando os concurrentes não se qua
lificarem dignos, ou quando perante o instituto se 
apresente algum pretendente de fóra do districto 
notavelmente ma1s benemerito do que os propostos 
pelo collegio . dos professore's, serã licito ao insti
tutó }lreferir o pretendente de fóra aos de dentro do 
disrt1cto. 

<I · Art. · 5. o A boa morigeração, gravidade e sizu
deza de caracter dos pretendentes, se terã em 
muita consideração para o provimento das cadeiras 
nas escolas .de todos os grãos, sendo certo que sem 
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estas q:ualidadés nenhum homem, por mais sabio 
que seJa, deve ser encar_ regado da_instrucção publica 
da mocidade, J>ara que esta se nao perverta com o 
seu exemplo. O instituto e os c~lleg10s ~os profes
sores terão, portanto, todo o cuidado e cucu!llS\)e~
cão em ínfonnar-se da conducta de todos os mdtVI
iluos que aspirarem aos lugar s de mestres. em 
qualquer escola do Imperio. . 

11 Art. 6.0 Todo o indivíduo que pretender ser 
empregado na qualidade de mestre, nas escolas pu
blicas de qualquer grão, deverá apresentar o seu 
requerimento na_ estação competente, acompan?~da 
de uma dissertacao ou memona de sua compos1çao, 
sobre assumpto.proprio da cadeira a que aspvou. 

« Art. 7. 0 No acto do concurso, a dissertacão 
apresentada por cada concurrent~, será a m~térí'!
principal do seu exam.e, o qual tera. por _fim !lao so 
indagar se os preten1:1entes têm mtellígencia das 
doutrinas que constituem o objecto das cadeiras, 
mas se sabem expo-las clara e methodicamente, 
pois que ninguem deve ser provido em lugar algum 
de mestr~ nas escolas publicas, sem que se quali
fique habil pelo seu saber e dotado de talento ver
dadeiramente classico. Para ensinar, porém, qual
quer sciencia o_u arte fóra d_es~as escolas, não. será 
preciso outro tttulo ou prehmmar. algum . mais do 
que a appro'olollção da esco~a p~bhca, nac~onal _ou 
estrangeira, aonde essa smencm ou arte tiver s1do 
aprendida, pois que a todo o homem é. livre o exer
cício innocente de seus talentos, e sera mesmo um 
titulo para a preferencia aos lugares de mestre nas 
escolas publicas o credito adquerido pelos preten
dentei no ensino voluntuio e particular em qual
quer escola eu seminario não pertencente ao Es-
tado. · 

(( Art. 8.0 Todo o sujeito que for approYado em 
alguma das academias estabelecidas neste Imperio, 
em a qual estudasse aquelle ramo das sciencias. que 
constituir o ol5jecto da cadeira a que aspirar em 
qualquer escola de primeiro ou segundo gráo, será 
preferido á todos aquelles a quem esta circumstan-
cía faltai·. ,· 

cc Art. 9.0 Os que, havendo sido approvados em 
alguma escola de segundo gráo, mostrarem haver 
seguido nas do terceiro o curscr_ de philosophia es
peculativa, com provas de aproveitamento, . prefe
riráõ a todos os que não tiverem seguido o.dito 
curso, ou não tiverem nelle aproveitado. .. · 

,, Art. 10.- Os que se mostrarem approvado sem 
algumas escolas do segundo grão, tendo seguido 
com aproveitamento o curso de philosophia moral, 
nas escolas subsidiarias, preferiráõ aos que não o 
tenhão seguido nas escolas de terceiro gráo ; e fi
nalmente os que tiverem só a a:pprovação das es
colas ordinarias do segundo grao, prefeóráõ aos 
que só tiverem sido approvados nas dé primeiro . -. grao. 

11 Art. ll. Nove annos depois do .estab.eleci:.. 
mento das escolas do primeiro grá~, ninguem po
derá•ser provido em mestre nestas escolas, sem que 
mostre haver sido nellas approvado. . . 

" Art. 12. Seis annos depois do- estabelecimento 
das escolas do segundo gf!io, nínguem poderá· s~r 
provido em qualidade de professor em escola al
guma desta ordem sem que mostre haver sido nellas 
approvado. 

« Arí, 13. Quatro annos depois do estabeleci:.. 
mento das escolas do terceiro grão, ninguem·po
derá ser provido em lugar algum de professor na5 
mesmas escolas sem que·mostre haver sido appro-

vado no curso scientitico que pretender ensinar e 
igualmente no curso de phílosopbía espeeulativa. 

· « Art. 14. Depois de passados tantos· annos; 
quantosse requererem para completar os estudos em 
qualquer academia , nínguem poderâ aspirar ao 
lugar de lente ou substituto della, sem que se mos
tre para isso habilitado pela· mesma academia, ou 
pôr outra da mesma denominacão. · 

I( Art. 15. Os títulos ou cartas dos professores 
das escolas do primeiro e do segundo gráo, serão 
passados em nome do instituto, e serão assignadas 
pelo seu pt·esidente, e subscriptas pelo secretario 
geral. 

11 Art. 16. Os títulos ou cartas dos professores 
das escolas do terceiro gráo, e dos lentes e substi
titutos das escolas do quarto gráo serão passadas 
pelo secretario geral do instituto, referendadas pelo 
seu presidente"e assignadas por 8. :u. I. 

cc Art. 1'7. bs direitos ou contribuições que }lor 
taes tituliJs se houverem de J!agar, entraráõ no cofre 
do instituto, e serão carregadas ao thesoureiro 
delle, o qual no corpo dos referidos títulos lavrará 
uma verba, que assignará, na qual declare a quantia 
recebida. 

cc Art. 18. Os provimentos interinos dos pro
fessores temporariamente encarregados da regencia 
de qualquer cadeira, serão passados em nome do 
instituto, subscriptos pelo secretario-gPral e assigna
dos pelo presidente. Os direitos que os providos 
por titules desta especie, houverem de pagar, serão 
semelhantemente carregados ao thcsoureiro com as 
mesmas formalidades que quaesquer outros. 

11 Art. 19. Todo o professor quo por molestia ou 
idade se inhabilítar para. continuar a regencia da 
sua cadeira, se·houver servido effcctlvamente mais 
de vinte annos, será jubilado com o seu 1()rdenado 
por inteiro ; so houver servido mais de quinze e 
menos de Yinte, será jubilado com tres quartas par
tes do seu ordenado; se tiver servido mais de dez 
annos e menos de quinze, terá metade do seu or
denado. Os que tiverem menos de dez annos de 
serviços e se acharem 'impossibilitados de continuar 
a servir-, poderáõ aspirar a uma recompensa pro
porcionada ao seu merito, a ·qual será consultada 
pelo instituto, a quem dirigiráõ os seus requeri
mentos. 

I< Art. 20. Todo o professor que continuar a ser-' 
vir até vinte e cinco annos, terá de augmento a 
quarta parte do seu .ordenado ; até trinta annos. a 
metade ; até- trinta e cinco, tres quartos ; e até 
quarenta, o dobro : mas este augmento será só 
premio do serviço effectivo, e não servirá 'para a 
jubilação. 

<c Art. 21. Todo o professor que por motivo de 
particular interesse se· quizer desonerar da regencia 
da sua cadeira, qualquer que seja o numero de 
annos, e modo porque· tenha servido, não terá di
reito a recompensa alguma pecuniaria, mas haven
do servido com distincção, terá direito a uma re
compensa honori~ca proporcionada ~o seu serviço. 

<I Art. 22. :A.o mstltuto pertencera a escolha- e 
approvação dos livros elementare~ que · deveráõ 
servir de texto ás explicadcões dos professor~s em 
todas as escblas publicas este Imperio, e a regu
lação do numero e extensão das ma~erias que nella 
se devem conter. -

u · Art. 23. O instituto procederá, portanto, a 
fazer. que se componhão na lin!ua nacional, ou que 
para ella se traduzão, os compendios elementares 
aJ>i-Opríados á natureza e extensão de cada escola, 
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para o que publicará programmas sumcientemen~ 
especificados, offerecendo ao melhor compendiO 
em cada materia um premio proporcionado á diffi
culdade da obra. Este será simplesmente util, ou 
juntamente honorifico, segundo a importancia da 
materia ; e para que os sahios estrangeiros possão 
aspirar a estes premios, SE:: declarará em todos es 
programnias que s~ admittirá, ao concurso, não só 
compendias escriptos em . portuguez, mas em latim, 
ou em qualquer das línguas cultas da Europa, não 
sendo seu autor brazileiro. 

« Art. 24. O valor e qualidade dos premios não 
ficará absolutamente ao arbítrio do instituto; este 
consultará a S. :\1. o que julgar conveniente, e só 
depois de sua imperial decisão se publicará os pro
grammas na conformidade della. 

<< Art. 25. O autor de qualquer compendio que 
íõr approYado, sendo brazileiro ou estrangeiro que 
falle e escreva sufficientemente a lingua nacional, 
pretendendo ser _mestre na. escola c na c~~eira a que 
o dito. compendto fôr destmado, prefenra a outro 
qualquer concurrcnte. . 

<< .Art. 2G. O instituto terá a seu cargo o forneci
mento das bibliothecas, museus, laboratoríos e ga
binetes de mechanica e physica, bem como os ob
servatorios de todas as escolas do Imperio, para o 
que se lhe assignaráõ os fundos sufficientes, além das 
contribuições das matriculas dos estudantes que 
frequentarem as mesmas escolas e das que pagarem 
os professores pelas suas cartas e provimentos. 

<< Art. 2'7. Para que a conservação e ordem de to
dos os estabelecimentos litterarios seja assiduamente 
vigiada por aquelles a cujo cargo se acharem com
mettidos, e para que os professores sejão zelosos c 
exactos no cumprimento das suas obriga:ções, o ins
tituto fará q,ue todas as escolas do Impeno e seus es
tabelecimentos sejão annualmente visitados e ins
peccionados por um dos seus· membros, ou por 
algum professor de differentes districtos, que elle 
julgue. ayto para o desempenho desta importante 
comm1ssao. 

<< Art. 28. Os commissarios inspectores nomea
dos pelo Instituto p:tra a visita c inspecção da? es
colas e estabelecimentos de publica i!_lstrucção, de
veráõ assistir pelo menos a uma sessao de cada col
legio de professores, e á uma sessão de cada um dos 
conselhos de instruccão publica, existentes no dis
tricto da commissão," como se regulará nos estatutos 
das escolas. De tudo o que aeharem digno de louvor 
ou correccão deveráõ informar o Instituto muito 
circumstanciadamente. 

<< Art. 29. O Instituto terá em consequencia o 
direito e autoridade de corrigir toda a falta de or
dem, methodo e vigilancia no el}sino publico, e .na 
conservacão e uso dos estabelectmentps de pubhca 
instruccã"o. Para o que será autorisado a advertir e 
mesmo ·suspender do exercido de suas funcções, os 
professores negligentes ou pouco zelosos ; e a dar 
aos collegios e aos conselhos de instrncção publica 
todas as direccões e normas que julgar a proposito 
sobre tudo o que diz respeito aos fins de sua insti
tuição, ·e a bem dos estabelecimentos que lhe estive
rem contiadGs. 

« 1\.rt. 30. Se jám~is acontecer que algum pro
fessor seja suspenso do seu exercicio, e deva assim 
permanecer por mais de quinze dias, não vencerá 
ordenado duraÍl.te.o tempo de sua suspensão, e· todo 
aquelle que merecer sepsuspenso por mais de duas 
vezes, será exdnido do servi~o, e a sua cadeira..im
mediatamente posta a concurso. 

« TITULO VII 

<< Do ltlstituto Imperial do Bra.zil, sua organisa
ção,· deveres, e administração 

<c Art. I.o O Instituto Imperial do·Brazil será 
composto de quatro classes. A 1• se intitulará
Cl~sse .das sciencias mathematicas. A 2a, Classe das 
scwnctas naturaes. A 3•, Classe das sciencias so
ciaes. E a 4a, Classe de litteratura e bellas-artes. 

<r Art. 2. o A classe das sciencias mathematicas 
ser~ dividida em cinco secções pela maneira se
gumte: 

<< 1.• Analyse mathematica e geometria; 
<< 2. • Mechanica racional e astronomia physica ; 
<< 3. • Astronomia pratica, optica e navegação ; 
<< 4.• Architectura hydraulica e naval; 
<< 5.• Sciencias militares. 
<< Cada uma constará de seis membros: quatro 

internos e dous extérnos. 
<< Art. 3. o A classe das sciencias naturaes cons

tarú. de seis secções, cujas dcnominacõcs serão as se-
guintes: • 

« 1. • Botanica , physica vegetal, agricultura e 
economia rural ; 

<< 2.• Chimica, mineralogia e pharmacia; 
<< 3.• Zoologia, anatomia e physiologi.a; 
u 4.• Physica, mechanica pratica, machinas e 

instrumentos ; 
" 5.• Cirurgia e arte Yeterinaria; 
<< 6." Cirurgia e arte obst.ectricia. 
" Cada uma . constará de seis membros: quatro 

internos, e dous externos. 
<< Art. 4. o A classe das sciencias sociaes consta

rá de quatro secções : 
<< I. a Ideologia e theoria dos sentimentos moraes; 
« 2.• Direito natural e das gentes, philosophia 

jurídica, e historia da legislacão; 
<< 3.• Direito publico, historia das negociacões, 

direito polilico ; · • 
<< 4.• Economia política e estatística universal. 
<< Cada uma constará de quatro membros inter

nos e dous externos. 
<r Art. 5. o A classe de litteratura e bellas-artes 

será dividida em quatro secções : 
<< 1.• Analyse e composição da linguagem; 
« 2.a Antiguidades, monumentos e inscripcões; 
<c 3. a Historia civil e litteraria; • 
« 4.• Bellas-Artes . . 
<< Cada uma será composta de oito membros, seis 

internos e dous externos. 
u Art. 6. a Os membros internos do instituto sobre 

os quaes deye pezar necessariamente a maior parte 
dos seus trabalhos, serão todos residentes na capital 
do Imperio. Os exteroos poderáõ residir em qual
quer parte do Imperio, mas para uns e outros destes 
lugares não serão Domeados senão homeris de reco
nhecidos talentos, sciencia e- amor da sabedoria, os 
quaes se tenhão acreditado pelos seus trabalhos e 
escriptos publicos, ou por obras apresentadas ao 
Instituto. 

<I Art. 7.0 Para credito ao Instituto, e para que 
elle tenha occasião de receber o devido testemunho · 
de apraço aos sabios e~trangeiros que por seus emi
nentes talentos e pela lDlportancia de seus trabalhos 
scientificos se . tiverem constituído benemeritos do 
reeonhecimen~ de todas as naÇões cultas, haverá no 
Instituto dezesseis lugares. para os quaes sómente 
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serão nomeados os sabios estrangeiros de maior re- estes derem dos trabalhos scientificos que lhes hou-
putacãd. verem sido encarregados. "' --

" ~\rt. 8.0 Haverá um presidente, um st:ctetario- " Art. 18. O objecto primeiro das assembléas 
"eral do Instituto, e um secretario particular de cada geraes, s~rá a discussão. de t_udo que disser _respeito 
~lasse. O presidente e secretario-ger~l s.erão vita- a~ aperíe1çoamen!o e Slrophficação do ensma pu
licios ; os secretarios das classes serao annuaes. blico, e a regulaçao, manutenção e melhoramento 

« Art. 9.0 Haverá um vice-presidente e um vice- das escolas e dos estabelecimentos litterarios a elles 
secretario para exercer as funccões de presidente e inherentes. 
secretario-geral, quando estiverem impedidos, e « Art. 19. Nas assembléas publicas o secretario 
para ajuda-los em seus trabalhos ordinarios; um dará conta dos trabalhos que o instituto houver feito 
thesoureiro, um bibliothecario, um guarda-mór ou nos intervallos que entre ellas mediarem.; 
conservador do gabinete de physica, e museu e labo- c< Le~-se-hão, por int~iro ou. cxtracto, aquellas 
ratorio chimico, um director das impressões a cujo memonas que forem ma1s propr1as para attrahir a . 
cargo estará o arranjo, economia e ordem do Insti- attenção do publico em um :teto de semelhanto na-
tuto ; os ilous primeiros destes seis lugares serão . tureza ; . ~- · 
triennaes, e os quatro ultimos perpetuos. • cc Pubhcar-se-líao os programmas que o Instituto 

cc Art. 10. Será conveniente que os officios an- julgar a proposíto para indicar aos homens de letras 
nuaes e triennaes do Instituto não tomem o caracter aquelles assumptos e questões, cujo exame e discus-
de perpetuos por meio de repetidas reeleições; en- são lhe parecerem mais proprios para facilitar 0 
trctant.o será livre ao Instituto reeleger os mesmos aperfeiçoamento e progresso ulterior das sciencias 
membros sempre que assim lhe pareça conve- e artes; 
niente. cc Patentea::-se-ha o juizo que o Instituto houver 

cc Art. 11. Todos os membros internos e exter- feito das obras que tiverem concorrido aos prece
nos de qualquer classe serão elegíveis para o;; luga- dentes programmas, e se adjudicaráõ ,os premios 
rcs de thesoureiro, lnbliotheeario, conservador do promettidos aos autores das que tiverem sido julga
gabinete de physíca e director das impressões, mas das merecedoras delles, e finalmente se lerão os elo
logo que qualquet· membro fôr nomeado para algum gios historicos dos membros benemeritos que tive-
destes officios, ficará vago o lugar que occupava no rem fallecído. . 
Instituto. cc Art. 20. Todos os empregados do Instituto 

cc Art. 12. O Instituto estabelecerá correspon- terão ordenados ou pensões proporcionadas á im
dencias regulares com homens de letras e artistas portancia e trabalho de seus officios. 
benemeritos em todas as partes do mundo, para se cc Art. 21. Os membros internos de todas <:s 
facilitarem as novitlades scientíficas, os trabalhos classes gozaráõ semelhantemente de pensões; serão 
litterarios, e a obscn•ação de phenomenos extraor- obrigados á todos os trabalhos ordinarios t.lo Imti
tlinarios que convém saber-se Os corrcspendentes tuto, e a comparecer em todas as suas sessões não 
ordinarios do Instituto não passaráõ de 120, e para tendo impedimento legitimo. ' 
estes lugares sómente se elegeráõ sugeitos que além cc Art. 22. Na pririieiraassembléa annual de cada 
de serem reconhecidamente benemeritos, tcnhi10 classe, depois do se _ retlectir sobre o estado das 
manifestado desejo de cooperar com o lnstitut.o em sciencias, que constituem o seu particular objecto e 
o nobre intento de promover e divulgar os conheci- sobre o estado da instrucçào nacional cada membro 
mentos uteis. escolherá um assumpto, para o seu prinripal tra-

« Art. 13. Quando, porém, aconteça que o lns- balho litterario durante aquelle anno. · 
titulo julgue necessario angmcntar as suas cones- cc Art. 23. Na ultima assembléa annual de cada 
pondencias e commnnicações, _poderá a~ém dos cor- classe, se assentani qua! h~ja de !'era ordem, prla 
respondentes do numero, conv1dar por s1mples carta qual os membros, que nao tn·erem concluido o seu 
do seu secretario aquclles correspondentes supra- trabalho, de-verão dar conta do estado delle nas as-
numerarias que bem lhe parecer. sembléas do anuo seguinte. 

cc Art. 14. A todos os socios, de qualquer classe <1 Art. 24. Todo o_ membro in temo, que não 
ou denominacão que sejão e semelhantemente a comparecendo na sess~JO mensal da sua classe, não 
todos os corresp•mdentes do numero, se passaráõ ~e r e&.cusa. decorosa da sua falta,_ será multado na 
cartas patentes, que por taes os declarem, as quaes 1mportanm~ fl!-ensal da sua peu.sao. 
serão assignadas pelo presidente, e referendadas c< Art. 25. fod~ o me!nbro mteruo, que no de- . 
pelo secretario-geral do Instituto. curs~ do anno lecttv<? detxar de compar~cer em tres 

c< Art. 15. O Instituto se ajuntará em assembléa sesso~s, ou assembleas gerae~ ~o msututo, e não
geral uma vez cada mez, á excepção do tempo de der espon~nea e decente escu~a das suas .faltas, 
ferias, e por classes, uma vez na semana. Ex.traor- s~rá co_nslderado como tendo fe1to voln_nta~m de
dinariamente porém se ajuntará sempre que for Slstencta do seu ~ugar .de membr? d? mst1tuto,. e 
convocada pelo secretarío-geral·de ordem do presi- port~nto este sera provl~O e~ a P!1me1ra a~t:e~blea 
dente ou do vice-presidente no impedimento da- elect!Va naq;uelle, qu.e _o msututo JU!gar ma1.s d1Pno. 
quelle. ~~ Art .. 26. As ele1çoe~ _dos offic1aes do. mstttuto 

_ _ semo fettas por escrutm10 em assemblea gt-ral: 
<c Art. 16. Haverao quatro sesso.es ou assemb.léas porém as dos membros internos, externos e estran

pubbca~ todos os annos: la, no. d1a 9 de Janeuo; geiros, serão feitos nas a5sembléas das classes res-
2•, no di!l 25 de Março; 3•, no d1a 7 de Setembro; pectiYas. 
4a. no d1a 12 de Outubro. « Art. 27. Nenhuma eleicão terá lugar senão 

« Art. 17. Nas assembléas por classes se tratará estando presentes dous tercos dos membros que 
de todos os assumptos relativos ás sciencias que nella tenhào voto; nem se reputará legitima' não 
constituem o objecto das mesmas classes, e nellas tendo a seu favor, pelo menos, dous terços dos votos 
se lerão as memorias, ou outras quaesquer obras dos que estiverem presentes. 
que os socios tenhão composto, e as contas q11e « Art. 28. Nas e1eições da compelencia da as-

40 
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sembléa geral terão voto, além do presidente e se
cretario geral, os membros externos, que se acharem 
presentes. Nas eleições pertencentes ás classes, 
terão ,·oto o presidente, o secretario, e os membros 
das classe::; tanto internos, como externos. 

<( Art.-29. Depois da primeiraeleicão em diante, 
nenhum homem de letras ou artista, por mais habil 
que seja, será reputado clegi,·el para membro ex
terno, nem mesmo para correspondente do numero, 
sem que tenha manifestado vontade positiva de 
cooperar com o instituto para os fins da sua insti
tuicão. 

(( Art. 30. Nas concurrencias de dh'ersos pre
tendentes para os lugares de membros externos, 
terão preferencia os correspondentes, que tiverem 
offerec!do obras ao instituto, pelas quaes tenhão 
acreditado o seu zelo e capacidade. 

« Art. 31. Para regular a administração econo
mica do instituto, haverá um conselho, composto do 
pre,;idente, vice-presidente, secretario-geral, e um 
membro interno de cada classe. Este conselho terá 
duas sessões por mez, e nella se regulará tudo que 
disser respeito á economia interna do instituto, e 
policia de seus estaiJelecimentos litterarios. 

« Art. 32. O thesoureiro não fará despeza alguma, 
sem que preceda ordem escripta ou despacho do 
consellw administrativo. 

<< Art. 33. A eseripturação da receita e dcspeza 
:o:cr<í feita com a ma;s escrupulosa individuação, em 
lin-os para isso destinados, os quaes serão nume
rado.; L' ru hricados pelo secretario-geral; e toda a 
t.l!!spcza sPrá competentcm~nte legalizada. 

'' Art. 3{. !\"o fim de cada ann'o o thesoureiro 
apresentará as suas contas no consell10; juntamente 
com os docuuJPntos necessnrios p:tra legalisa-las .. O 
conselho nomeará tres de seus membros, para exa
minarem os livros, e confronta-los com os docu
mentos. Achando-se que tudo está regular, e ve
rificado que na eaixa do instituto existe a somma 
correspondente ao excesso da receita sobre a des
peza, o conselho restituirá os li nos ao thesoureiro, 
com um termo de approva~ão assit?nado pelo pre
sidente, e pelos deputados, que est1verem presentes 
na sessão, em que as contas forem approvadas. 

" Art. 3.'l. Os secretarios das classes formaráõ 
assento de tudo quanto se passar digno do nota, em 
as sessões das suas respectivas classes o communi
carão os l'eus assentos ao secretario-geral, para 
que este passe ao liYro das actas tudo quanto neste 
de·.-er ficar consignado. Semelhantem~nto lhe com
municaráõ todas as mcmorias dos memiJros, que por 
elles forem lidas nas suas sessões, ou outros quaes
quer trabalhos litterarios, por elles apresentados, 
afim de que se transcrevão nos livros competentes, 
e passem ri censura aqnelles, que parecerem dignos 
de dar-se á luz publica. 

« Art. 3~. Aos secretarias (la:; dasses compete 
fazer a analyse e o juizo do merito das obras de 
t udos os membros das suas respectivas classes, que 
fallecerem, tendo deixado trabalhos, que os consti
tuão dignos de que o instituto honre a sua memoria 
~.:om um elogio historico. 

<< Art. 3i. Ao secretario·geral pertence a escri
pturacão dos Uvros das actas e assentos do instituto, 
e das deliberações do conselho administrativo. Assim 
mesmo lhe compete composição dos elogios 
historicos dos membros benemeritos, quando 
fallecerem ; e da historia do instituto, e de quaes
quer discursos, que circumstancias extraordinarias 
exijão, que se pronunciem em nome do instituto; a 

reuacc;ão dos programmas, e em geral a de todos os 
papeis, em que o instituto deva patentear ao publico 
os seus sentimentos, ou a sua opinião sobre qual
quer objecto; pertence-lhe igualmente a corres
pondencia com os membros estrangeiras, com os 
quaes o instituto haja de ter commuuicacão. 
• << Art. 38. As memorias, ou outras quaesquer 
obras compostas pelos membros, ou pelos corres
pondentes do instituto, e que por autores estranhos 
lhe forem offerecidas, para serem impressas em suas 
col~ecções, o~ debaixo de seu previlegio, é neces
sano que seJão censuradas e provadas por dous 
censores do instituto. 

<< Art. 39. Só aos membros internos pertencerá 
n censura das obras, que o instituto pretender im
p~m\r nas suas collecções, ou debaixo do seu pre
v!leglO. 

« Art. 40. Dentro do lmperio do Brazil, ninguem 
poderá reimprimir obra alguma, das que sahirem á 
luz debaixo do previlegio do instituto; sem que 
para isso obtenha permissão do mesmo insti
tuto. 

<< Art. 41. A censura das obras, que o instituto 
intentar imprimir debaixo do seu previlegio, será 
feita em segredo, e será juntamente moral, política, 
religiosa e litteraria. O ·secretario-geral do instituto 
deverá remetter as obras aos censores, que o presi
dente designar, acompanhadas de um aviso em 
-fórma. As censuras deverão ser-lhe remettidas em 
carta fechada, o as obras assim censuradas sómente 
poderão imprimir-se sendo approvadas por ambos 
os censores. 

« Art. 42. No caso que a opinião dos dous cen
sorr~s seja discorde, as obras, em que tal discon
cordancia tiver lugar, serão remettidas a terceiro 
censor; e a sua impressão, ou não impressão, se 
decidirá pela pluralidade de votos. Quando porém 
algum censor requerer que os autores hajão de 
praticar alguma emenda nas obras, que pretende
rem imprimir, o secretario o fará saber aos autores 
sem declarar-lhes os nomes dos censores: e pres
tando-se elles a fazer as correccões indicadas, as 
obras poderão imprimir-se; porém nenhuma se im
primirá mutilada, accrescentada ou alterada por 
qualquer outra mão, que não seja a do proprio 
autor. 

<< Art. 43. O autor de qualquer obra não appro
vada pelo instituto, poderá-exigir do secretario a en
trega do seu manuscripto, e ser-lhe-ha livre impri
mi-lo em outra qualquer officina, que não seja a do 
instituto ; mas não poderá intitular-se por tal no 
rosto de semelhante obra. -

<c Art. 44. De todas as obras que se imprimirem 
debaixo do previlegio do instituto, se tirarão dous 
exemplares para a bibliotheca, e se dará um a cada 
membro interno do instituto. 

« Art. 45. Se as obras impressas á custa do ins
tituto, e debaixo do . seu previlegio, tiverem sido 
co !Opostas de . ordem sua_, tres quartas partes da 
ed_1çao, e depo1s de deduzidas as propinas da bi
bhotheca e dos membros, pertencerá._õ aos autores. 
Não tendo sido porém compostãs de ordem do ins
tituto, nem com a sua precedente approvação, a 
parte pertencente ao autor será sóniente metade da 
edição. · 

« Art. 46. Das obras reimpressas, não sendo 
ellas accrescentadas, não terão os membros pro
pina alguma, e seus autores terão menos uma 
quart!l p~rte da edição,_do q~e_l~es tiver pertencido 
da pnme1ra vez que se unpnmtrao. 
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« Art. 47. Só ao director da typographia com

petirá a aceitação e o despedimento dos operarios, 
que nella trabalharem: bem como fazer as encom
mendas e ajustes de prensas, letras, papel, e de 
todos os trastes e utensilios necessarios paaa o exer
cício e uso da typographia : não poderão . porém 
cffeituar-se compras, sem que preceda approvação 
do conselho administrativo. 

<< Art. 48. Ao bibliothecario competirá a con
servacão, aceio, ananjo, e guarda da biblíotheca, 
compra e alborque dos livros; a encommenda de 
jornaes litterarios, ou outros quaesquer periodicos, 
que devão existir na bibliotheca, precedendo sempre 
approvação, e ordem_ do conselho. Pertencer-lhe-ba 
igualmente a aceitarão c o despedimento dos guar
das e mais emqregados necessarios para a boa 
ordem deste estabelecimento. 

cc Art. 49. A entrada da bibliotheca serâ livre á 
todo~ os membros. Os livros que estes pretenderem 
consultar lhes serão franqueados, ainda mesmo pre
cisando delles, leva-los por algum 1empo para suas 
casas com tanto que em um caderno ou livro para 
esse flni destinado, fique assento da sua sahída, as
signado pelo mesmo membro que os lP-var. Quando 
forem rest.ituidos, o bibliothecario, ou quem suas 
yezes fizer, averbará o assento da sahida, declarando 
o dia da entrada, e assignando a verba juntamente 
com o membro que fizer a entrega. 

<< Art. 50. Nenhum livro deverá existir fóra da 
bibliotheca por mais de um mez, e não tornará a 
sahir della, sem que tenha passado outro mez, de
pois da sua reposição. 

u Art. 51 Ao guarda-mór, e conserYador do ga
binete de physica, museo, e laboratorio, competirá 
a guarda, conservação, a ceio, e ordem de todos estes 
estabelecimentos. A aceitação e despedimento dos 
empregados e guardas necessarios para a boa ordem 
delles será da sua privativa competenda. 

c< Art. 52. A entrada do museo, gabinete e la
boratorio, deverá sor franca para lodos os membros 
bem como o e:xame dos productos naturaes e arte
factos alli existentes ; e dos instrumentos, machi
nas, modelos e seu uso pratico nas exp<'riencias quo 
precisarem fazer. 

cc Art. 53. Para se evitar a multiplicidade de es~ 
tabelecimentos do mesmo genero, a bibliotheca, 
museo, e laboratorio do institnto, será commurn a 
todas as escolas estabelecidas na côrte; e para esse 
effeito essa regulação será combinada de maneira, 
que sem detrimento, ou perturbação dos trabalhos 
do instituto, se preenchão todos os fins indicados 
no título a beneficio da publica instruccão. 

« Art. 54. O instituto proporá todos os annos 
ao publico, pelo menos 4 questões ou problemas, 
cada um relativo á uma das suas differentes classes, 
escolhidos com particular attenção ao estado das 
sciencias, e ao da instrucção nacional. 

<< ArL 55. O instituto terií. um observatorio, o 
qual será provido de todos os instrumentos neces
sarios para todo o genero de observacões astrono
micas e meteoro I ogicas. Este estabeleCÍmento estará 
a cargo daquelle membro da 3.• secção da classe das 
sciencias mathematicas, que a mesma classe para 
isso designar: a sua entrada e uso dos instrumentos 
se facilitará não sómenle aos membros, que pre
tenderem fazer algtn?la observação, mas aos pro
fessores de astronomta das escolas estabelecidas na 
capital, e aos seus discipuli:>s, quando venhão na 
companhia dos mestres. 

c( Art. 56. Os programmas, a qualidade dos pre-

mios, e as condições do concurso, serão publicados 
em uma das sessões solemnes do instituto : e o 
juizo deste, sobre o merito das obras ~que concorre
rem, se patenteará em outra sessão da mesma natu
reza, precisamentedous annos depois da proposicão. 

<c Art. 57. Além dos problemas destinadÕs a 
promover os progressos das sciencias, e da Iittera
tura, o instituto publicarã annualmente outros, 
cujo objecto seja o melhoramento da agricultura e 
industria nacional. Os premi os para estes assumplos 
serão regulados, segundo a difiiculdade do desenho 
dos mesmos assumptos : mas as condicões, a que 
deverão sujeitar-se os ooncurrentes, serão variadas 
segundo a natureza das obras, que delles se exi
girem, tendo em vista desviar toda a idéa de parcia
lidade, ou predilecç·ão pelos autores. 

« Art. 58. As memorias, que forem coroadas 
pelo instituto, só poderáõserporelle publicadas, ou 
com Jlermissão sua, durante os primeiros 4 annos 
que decorrerem desde o dia, em que o premio lhes 
fôr adjudicado ; porém depois deste prazo será 
livre aos autores publica-las, como lhes parecer. 

<c Art. 5~. O instituto fará compôr um periodico 
Iítterario e político, no qual se dê noticia de todas 
.as obras scíentificas de importancia, que se publi
carem por .meio da imprensa, e da accêitacão que 
houverem tido no publico, ao que acrescentará, em 
tempo opportuno, o juízo critico do seu methodo e 
utilidade. Incluirá no·mesmo jornal a noticia de 
todas as invenções uteis nus artes, assim chimicas 
como mechanicas, com a com•eniente miudeza, 
para que os artistas nelles empregados, possão 
formar justo conceito de suas vantagens. A estas 
noticias finalmente ajuntará as de todas as novi
dades politicas mais impor(antes, e proprias para 
fazer conhecer o estado e adiantamento das artes, 
industria, o commercio de todas as nações. 

<< Art. 60. Para a com_posiçào deste jornal, e 
para que elle preencha d1gnamente o seu fim, e 
haja de merecer o apreço e conceito publico, o insti
tuto nomeará annualmen1e uma commissão com
posta pelo menos de quatro membros, tirados cada 
um da sua classe differente, afim de que a mesma 
commissão reuna a extensão e variedade de conhe
cimentos, que so requerem para o completo desem
penho de uma tal obra. 

<< Art. 61. O instituto fornecerá todos os meios 
para a composição deste periodico, e o interesse 
que resultar da sua venda, e depois de deduzida~ 
as despezas, se di \'idirá · em duas partes iguaes : 
uma se recolherá no . cofre do instituto, e a óutra 
se distribuirá igualmente entre os membros da com-
missão encarregada deste trabalho. · 

c< Art. 62. Todas às obras, que a cornmissão 
julgar dignas de mais especial contemplacão, ou 
que pelo seu contexto, forem de mais imÍnediata 
utilidade, se mandaráõ vir por conta do instituto 
para serem miudamente analysadas. As analyses e 
juizo critico, que os membros encarregados deste 
trabalho formarem das indicadas obras, depois de 
serem apresentadas ao instiluto, e por elle appro
vadas, se p_ublicaráõ no seu periodico. 

« Art. 63. A noticia das obras publicadas por 
auctores nacionaes, ou impressas neste Iinperio, 
será ·sempre acomp_anbada das convenientes ana
lyses e juizo do seu verdadeiro merito. 

<c Art. 64. O instituto nomeará tambem annual
mente outra commissão, cujo objecto serâ forma
Usar extractos philosophicos dl3 todas as obras, que 
nssim resumidas, e abreviadas devão cooperar 
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notavelmente, _para a fa.cil acquisíção dos conheci
mentos utcis. Das obras antigas se extrahirá o que 
nellas ha de mais util, ou mais digno de ser sabido 
no estado presente. 

cc Art. 65. Será da competencia da mesma com
missão extrahir das obras benemeritas, que em 
qualquer língua sahirem á luz publica, as noticias 
importantes relativas <is artes fabrís, agricultura, 
economia rural, para que sem demora se divulguem 
por meio de folhetos, ou folhas volantes, que se 
remettão rara os musêos, e ga-binetes das escolas 
publicas. 

c< Art. 66. Esta pratica tel'á especialmente lugar 
a respeito dos inlrumentos e machinas, de novo 
inventadas, ou aperfeiçoadas, das quaes publicará 
descripções as mais exactas, com a especificacão 
dos seus usos e vantagens, acompanhadas de és
tampas, que dêm a conhecer não só a sua fórma ex
terna, mas a sua disposição e fórma interna, afim 
de que a su~ disposição e manejo, sejão facilmente 
comprehendidos. 

cc Art. 67. O numero de pessoas, de que a com
missão encarregada dos extractos deve ser com
posta, será regulado pelo instituto no principio de 
cada anno, segundo o numero, extensão, e quali
dade das obras, que apontar para serem extractadas, 
e segundo o numero dos seus socios em estado de 
activida:de, e a importancia de outrqs trabalhos, 
que elles tiverem entre mãos-. · 

« Art. 68. A composição das obras sobre eco
nomia rural e domestica. applicaveis ao Brazil, será 
um dos objectos, em que o instituto se deverá 
occupar com todo o dis,•elo. Todas as que elle fizer 
publicar serão remeuidas para as bibliothecas e 
gabinetes de todas as e~colas do Imperio, afim de 
que prom~tamente se divulguem por todo elle, 
como convem. 

« Art. 69. Todos os outros meios de facilitar a 
divulgacão dos conhecimentos uteis, que ao insti
tuto ocêorrerem, e estiverem ao seu alcance, serão 
postos em pratica, logo que as circumstancias o 
permittirem. 

(( Art. 70. Os mezes de Janeiro e Fevereiro serão 
feriados. e semelhantemente os dias proximos ás 
festas da pascoa e natal, em que permanecem fe
chados os tribunaes. Durante o tempo de activi
dade nada obstará a que as s~ssões do instituto se 
celebrem nos dias determinados. 

« Art. 71. Para o conselho administrativo não 
haverá ferias, mas neste intervallo poderão os seus 
membros tomar algum tempo de descanco, com 
tanto que existão sempre em actividade· os que 
bastem para o expediente ordinario. . 

« Art. 72. Qualquer alteração ou innovacão, que 
o institut? j_u~gar conveniente que se façã, ou na 
sua constltmçao geral, ou na sua economia legal, 
será tomada em lembrança, e assento para ser pro
posta na assembléa geral legislativa. 

« Art. 73. Nenhuma alteracão se proporá J'elati
vamente aos títulos e artigos do presente systema 
de instruccão publica durante seis annos, afim de 
que quaesquer. inconvenientes, que occôrrão sobre 
a sua execução, não sejão meras conjecturas, ou re
ceios derivados de considerações particulares, mas 
sim confirmadas -por experiencia. e madura retle:lfão. 

c< Art. 74. Fica derogada toda a legislação ante
rior, naquillo, que possa ser opposta aos artigos 
desta lei. . · 

c< Paço da camara dos deputados, em 16 de Junho 
de 1826.-Jawuano da Cu11ha- Barbosa.-Josê Car

)( 

doso Pereira de 1Jlello.-Antonio Fe1·reira Fmnça. 
Com restiiccões. 

Quando. o. Sr. secretario Costa Aguiar se pro
punha a tratar do expediente do dia, pedio a 
palana annunciando negocio importante nestes 
termos: 
. O Su. CuNHA ?IIArros :- Sr. presidente, neste 
m~tante acabo de _saber que na provincia de 
Mmas-Geraes se estao praticando as maiorPs arbi
tra~iedades, e despotismo mais escandaloso, e as 
~~1s deshumanas a.trocidades contra os pobres mi
hclanos. Eu requell'o, S~. pre~idente, que já já, 
quanto ante~ se man~e Vif' da imprensa o projecto 
d~ Sr. BaptiSta Pere1ra ( ) para entrar em discus
sao . . E~tamos perdidos, Sr. presidente, os cidadãos 
b:asil~i~o_s está o _redutidos <í ultima desgraça, os que 
sao uuhe1anos sao tratados peior do que escravos 
achão-se reduzidos a nada, pende-lhes sobre as ca: 
beças toda a sorte de arbitrariedades, e todas as ini
quidades. 

Não se podem commett.er maiores atrocidades 
d? que as que _se estão prat.icando ... Estamos per
d~dos, Sr. pr~s1dente, se não tomarmos já as me
didas convementes e de salvacão. Os milicianos de 
Minas vem por essas estradas· amarrados, acorreo
lados, e carre9a~os de ferros .... ]~u peço em nome 
do povo brasilClff~,. Cl.!~ nom~ da humanidade, que 
se mande buscar Ja Ja o proJecto do Sr. Baptista 
Pereira, para principiar a debater-se: é de toda a 
necessidade, é. de toda a urgencia. Se não, estamos 
perdidos ... Os pobres milicianos ahi vem amar
rados .... Eu mando a minha proposta á mesa. 

Dito isto, enviou á me~ esta 

c< INDICAÇÃO 

« Peço que se faça apresentar quanto antes nesta 
camara o projecto de lei do illustre deputado o 
Sr. Baptista Per~ira_, IJUe foi remetlido á imprensa, 
e que logo se pnncipie a debater, para obstar aos 
enormes males, que estão sofi'rendo os milicianos 
que estão em marcha para o Hio de Janeiro.-O de~ 
putado, C-u11ha Mattos. » 

Sendo lida na mesa, e apoiada competentemente 
pedio a palavra, e disse ' 
. O SR. V .ASCONCELLOS :-Se a indicação tem só 
por fim o fazer-se recommendar a impressão do 
projecto ~o"?- toda .a brevidade, julgo ser des~lt>ces
sana; pms c sufficlente, que o Sr. secretario recom
mende que seja impresso com preferencia. A ma
teria na verdade é urgentíssima, mas basta que o 
Sr. secretario se incumba desta exigencia. 

O Su. CosTA Ac;uuu :-1\Tas eu creio que não são 
~sses os te!mos, ~e que se deve _usar, e que sempre 
e necessano offic1ar-se á repartiÇão competente. 

O SR. V ASCONCELt.Os :-Não se trata de officiar ao 
ministro respectivo: o que se diz é que quando se 
remetter <;{~alquer papel . á ii~prensa, basta quo 
nell~ se eXIJ? a preíerenCJa na impressão, sem ser 
prec1so offic1ar-se por semelhante motivo. 

o s~. Cus!OD!O "J?IAS :-Eu não me opponho á 
urgencta da mdicaçao, mas acho que ella não re
medêa o mal, que aponta o. illustre deputado. Seme
lhante attentado de,·e ser rebatido por outro meio, 
e não por este. A crise é urgentíssima: se ha in
frél:cç~o.de lei, ~e ~ão vexados os povos contra os 
prmc1p10s conshtuc10naes, usemos de outros reme-

{*) Veja-se a sessão de 24 de Maio. 
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díos · eu não acho que este seja sufficiente. O illustre 
auto~ da indicação mostrará melhor o caminho, que 
devemos seguir: como é militar, deye conhecer os 
meios mais proprios para atalhar este mal. · 

O SR. CuNHA :MATTos :-O meio, que eu propo
nho parece-me proveitoso e seguro. Conforme o 
me~ modo de pensar, é neccs~arío, que venha o 
projecto para principiarmos a debate-lo. Este pro
jecto é muito util; elle é fundado nos princípios da 
humanidade. Na discussão a camara accresccntará 
as mais providencias, que se julgarem ter lugar. 
Torno a dizer, o objecto é urgentíssimo; é funda
mentado nos princípios de eterna justiça. E~tes 
milicianos forão convidados pelos seus respectivos 
chefes para a:- procissão do corpo de peus, e atraiçoa
damente farão presos, e acorrentados: são nego
ciantes, fazendeiros, e artistas: elles ahi vem de
baixo de escolta. Se este negocio não é urgente, 
nenhum outro poderá ser assim chamado. 

O SR. ~!ARQUES DE SAliPAJO :-Eu creio que não 
é bastante fazer vir o projecto, e mette-lo em dis
cussão. A ássembléa é defensora das garantias da 
constituição; o por isso deve tomar conhecimento 
deste negocio, para o que julgo necessario que se 
peção sobre elle esclarecimentos ao governo. 

O Sn.-Jx~o CouTI;-tHO:-Se o honrado membro, 
autor da indicação pretende a urgencía do projoclo, 
que se acha na impressão, para com elle occorrer 
a este escandaloso facto, que agora nos consta 
acontecera em 1\linas, digo, que elle de nada póde 
aproveitar; porque tendo de passar por tres dis
cussões aqui, 1·eceber a approvação do senado, e 
ser subruettido á sanccão imperial, só com grande 
demora poderá ser levado a efreito. 

Eu quizera que a sua proposta fosse concebida 
em outros lermos, isto é, que se officiaesse ao mi
nistro da guerra, dizendo-se-lhe que constando a 
esta camara um semelhante acontecimento, era 
mister que a informasse do quo houver a este res
peito. O projecto nada \'em fazer ao caso presente: 
se elle felizmente passar, só poderá ter vigor daqui 
a 2 ou 3 mezes. Por isso acho que a indicação não 
é urgente. 

O Sa. VERGUEIRO:-Eu tambcm acho que a indi
cacão não é urgente para o fim, a que se propôz o 
illÚstre deputado. São bem diversos os casos; o 
projecto regula o tempo, em que os milicianos 
deYem ser alliviados do serviço, c esta disposição 
nada Lem com o factG, de que se trata. Agora não 
se trata de marcar o tempo, porque estes mili-

a.gora se pret~nde fazer é p~opugnar pélas garan
tias conshtucwnaes, e pela hberdade dos cidadãos. 
Na verdade convidar homens para uma procissão 
cerca-lo~, e prend_e-lo~, para virem acorrentado; 
para o R10 de Janeno, e a maior traicão e baibarí-
dade, que se póde commetter. • 

O SR. ALIIIEIDA E ALBUQUERQUE : - Eu sou da 
mesma opinião : a ÍJ?-d~cação não póde ter lugar al
gum. Para se 1mpnmlr qualquer papel da camara 
com brevidade não é necessario que se towe U.elibe
ração a esse respeito. Em leYando da secretaria a 
nota-com urgencia-imprimc-se immediatamente. 
. O Sn. CuNHA ~IATTOS: -:-Sr. J?re~idente, eu peço 

hcença para retlrar a nuuha mdtcacão, promet
tendo apresentar já outra em lugar désta. 

O Sa. PRESIDENE:- Proponho, se a camara per
mitle que o illustre deputado retire a sua indicacão. 

Resolveu-se que sim . • 
Então annunciou o Sr. primeiro secretario ter 

vindo á mesa um requerimento de José Gomes da 
Silva, denunciando algumas infracções da consti
tuição; porém declarando o mesmo renhor que se 
não aclu~va re~onheci9a a_ assignatura, julgou-se 
que se nao dev1a dar duecr.ao ao requerimento sem 
que fosse preenchido este réquisilo. Depois disto leu 
o dito senhor o seguinte _ 

« OFFICIO 

'' Illm. e Exm. Sr.-Com o requerimento de 
Candida Joaquina de Jesus, que o antecessor de 
V. Ex. me remetteu incluso no offic:io de 29 de Maio 
proximo passado, para se haverem, por t>sta secre
taria de estado dos negocias du justica, as conve
nientes. i}l~Or!nações sobre a queixa, que a suppli
cante dmgw a camara dos deputados, de se lhe não 
!1averem f?cultado os recttrsos da lei, sendo obrigada 
u· cumpnr extemporaneamente o degredo, a que 
fora condemnada, envio á V. Ex. o officio de 12 do 
corrente, em que o conselheiro corregedor do crime 
da côrte e casa respondeu a cada um dos artigos da 
mencionada queixa, afim de que, fazendo-o V. Ex. 
presente na mesma camal'a, tenha esta as illustra
ções, que exigiu, para deliberar sobre este negocio. 
Deus guarde a V. Ex. Paço, em 15 de Junho de 
1826.- Visconde de Ca1·avellas.-Sr. José Uicardo 
da Costa Aguiar de Andrada. -Foi remetlido á 
commissão de legislação. 

Então o Sr. Cunha Mattos mandou á mesa a se
guintt! 

cianos devem servir na côrte, mas do modo porque « IXDICAÇÃO 
forão violadas as garantias dos cidadãos. . 

O governádor das armas da província de 1\linas- <( Constando que um corpo de tropas de 2a linha 
Geraes, ou quem quer que foi, atacou a liberdade no acto da assistencia a uma festividade relirriosa 
individual e publica, e menoscabou todas as ga- fora surprehendido, e debaixo de escolta segu1~ e 
rantias do cidadão: é um acto de puro absolutismo, mesmo em ferros, está marchando para esta cÔrte 
que se acaba de perpetrar, e ao governo pertence desde a villa de S. João de El-Rei, em que se pra
(aze-lo punir com as penas da lei, e reparar os ticou semelhante atrocidade; sendo a maior parte 
damo os ás viciimas de tal àlrocidade: se o não fizer das Yictimas deste barbaro despotismo lavradores 
compete então á assembléa tornar effectiva a sua faze.ndeiros e proprietarios; requeiro com urgenci~ 
respon$abilidade. Estes casos não são novos, e á que se peção já já illustracões ao governo sobre 
vista das violencias, arbitrariedades, e horrores, este ~ragico n~gocio, afim · de se applicarem provi
que eu tenho presenciado neste genero, sou impel- denc1as energ1cas, para de uma vez se desterrarem 
lido a dizer que este facto é causa muito insigni- as prepotencias e arhilrariedades.- O deputado 
ficante, posto que na realidade seja de graves conse- Cunha .Jfattos. n ' 
quencias. S · d lid en o a na me::a, requereu a urgencia por Seja. comtudo o que fôr, eu sustento que este estes termos 0 mesmo 
mal não se remedêa com a~~m~a~t~er~i~a~d~o~p~r~oJ~e:cõto~,~d;e*-Sn--:-i:mnnnK:\iiõS'~:"'"§i; que se trata, e que é de ~atureza di ·o: ATTOS : Sr. presidente, o factos 

41 
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falia por si: não é ~ecessario dizer mais par~ ser O Sa. Cu:o<BA 1\hTTos: -Pois não? Concordo d9 
concedida a urgencia. muito boa vontade. 

Sendo esta apoiada e approvada sem opposição O Sa. JlrxTO oo L.\GO: -Eu requeiro, que quando 
alguma, procedeu-se á segunda leitura da indicação se pedirem estas informacões, se sollicite tambem 
e requerida e approvada a urgencia para a discus- cópia da ordem, porque se mandou fazer esta re
são na fórma do regimento, offereceu o Sr. presi- messa de milicianos. Porque se é verdade que acon
dente a palavra a quem se propuzesse fallar sobre a teceu o mesmo pbenomeno em toda a província em 
materia; e logo disse um dia certo, não póde deixar de ter havido para 

O Sa. VAscoNcELLos : -O objecto é da maior tal fim ordem superior e antecipada. 
consideracão: eu só tenho a accrescentar que esta E' impossinl que os commandantes se com
surKreza p" arece que foi ~reral em toda a prm•incia binassem para assim o praticarem em um mesmo 

~ · dia, e que o governador das armas se animasse a de linas, porque a mesma traição s!=l praticou na lh 
cidade do Ouro Preto, e no S11bara, segundo me commetter uma seme ante traicão,-sem serem para 
avisào, e não sómente em S. João d'El-Rei, como is~o aut?r~sados. Portanto julgo acertado que se 
se disse na indicação. Portanto quizera que assim veJa a cupia da ordem, porque se procedeu áquelle 
se declarasse no officio, que se expedir. Estes ho- recrutamento geral. 
mens farão convidados para assistir e acompanhar O Sn. V..\scoxcELLOS:- E' muito ajustado o ra-
a procissão do Corpo de Deus. . ciocinio do illuslre preopinante, mas julgo que de 

1\luitos forão chamados de algumas leguas de d1s- pouco ou nada nos póde servir semelhante cópia. 
tancia, e para obedecer deixárão suas casas, lavou- O ministro da. guerra mandou buscar milicianos a 
ras e famílias. Eis que são de repente agarrados, ou .Minas, porque emfim são hoje os milicianos repu
para me explicar melhor laçados, presos c remet- tados como tropa de linha, posto que eu não saiba 
tidos immediatamente para esta corte, sem ao como se pódem ter nessa conta homens, que nem 
menos se lhes Jlermittir a despedida de suas con- são juramentados, nem pagos e fardados á custa 
sortc·s e filhos, os quaes ficárão ao desamparo. No- do estado; e devendo so ser alistados nestes corpos 
ticião-me que assim se praticou em outras partes aquelles que estão isentos da primeira linha. () 
da província, donde deduzo que o pega foi geral. governador das armas fez o que geralmente praticão 

O Sn. Cu:mA l\hTTos:- Factos de igual natu- os outros: quiz agradar na esperanca de recom
reza já se tem praticado por muitas Yezes: são se- pensa por serviços, e sacrificios que outros vão 
melhantes áquelles, contra os quaes eu tenho pro- fazer. Nós sabemos que se otrerecem ao governo 
pugnado neste augusto congresso. São da natureza homens, ~omo se oiTerecem porcos... . (Apoiado! 
daquelles, que hão de reduzir as amenas pro,•incias apoiado!) 
do Drazil a um perfeito deserto, e os habitantes á Diz-se-lá mando 3,000 homens-e toca a agarrar 
classe de selvagens. 1_1elles. Ta! é a maneira, porque se pratica. O peior 

Se nós queremos civilisação, é necessario que os e que se nao pensa, que semelhantes actos desacre
poYos deixem de ser opprimidós pelo despotismo. Eu di tão o governo. Pois quem quererá daqui por 
estou convencido de que os illustres membros desta diànte ir a revistas, _procissões· e outros ajnnta
augusta camara são dotados de muito bons senti- mentos para o serviço ordinario? E quaes são as 
.mentos, mas devo dizer que os não tem melhores consequencias 't 
que os meus. A ,·oz da humanidade insta .... Vamos A principal é a desconfiança geral dos povos, 
Sr. presidente, vamos remediar o mal; vamcs en- que sendo assim tratados não pódem de maneira 
xugar as lagrimas de tant11s famílias desgraçadas. A alguma contar com a sua proprieq_ade, e pessoa, e 
r.onstituição nos manda velar pela sua guarda. m~nos com as promessas do governo, e amparo das 

Eu já tenho dito muitas vezes que os governa- le1s, que de nada lhes vem a servir. 
dores das armas, presidentes das províncias e com- Portanto devem-se p~dir tão sómente informa
mandantes dos districtos tem commettido niuitas ções circnmstanciadas: o ministro, se qttizer, ouvirá 
.arbitrariedades deste genero: ha muito poucos que o governador e mais autoridades da província de 
se pódem exceptuar. Os clamores são iguaes em 1\Iinas-Geraes. 
todo o llrazil. ... Não póde .haver maior atroei- O .s.a. DuARTE SILVA:-:- Factos iguaes a estes, ou 
dade ! ... Serem estes homens atraiçoadamente pri- .quas1 1gnaes se tem praticado em Santa Catharina. 
vados da sua liberdrde, e remettidos por tal ma- ~ão ha muito tempo qu~ eu o presenciei. Porém se· 
.neira para o Rio de Janeiro! ... Sr. presidente, eu sao executados por ordem directa do ministerio, ou 
não posso deixar de inflammar-me .... Eu já tenho por abuso dos seus agentes, não o sei dizer: tenho 
governado homens; nunca me vierão á lembrança visto postos em praticas pelos encarregados das or
semelhentes attentados, nnnca os pratiquei .... Nem dens da cclrte, mas não posso julgar quem é 0 cul
um homem honrado os praticará jámais. Em Minas pado. Estou persuadido, que o minislerio não orde· 
ha muitos homens de bem, e de honra; porém, nará semelhantes violacões da constituicão. Todavia· 
Sr. presidente, são tantos os clamores ! . . . A nós bom é haver certeza das circumstancias deste facto 
só chegao écho de tantos gemidos, e elle só é bas:. pois, sem_ o necessario conhecimento nada se po: 
tante para magoar coracões de pedra. Na verdade dera deliberar. Portanto voto a favor da indicacão. 
o que se acaba de pratiêar é o maior de todos os o SR .. ~USTODIO Dus: _E' de necessidade ·que 
despotismos, é. a mais atróz de todas as ~rueldadcs. se requelrao exactas noticias deste aconteéimento 

O SR. VAsCONCELLos : -Eu convenho em tudo ·como_ lembrào. os illustres deputados, que me pre~ 
quanto acaba de dizer o nobre deputado; mas qui- cederao. O pe10r mal que vai haver é a perda total 
zera que se declarasse que no mesmo dia se perpe- da confiança, que os povos pódem ter no governo, 
trou Q mesmo facto em outros lugares 1ft província por<JU;e u~1a vez que elle os atraiçoa, quem mais o 
de 1\linas, e não sómente na villa de S. João d'El- acreditara?... -
Rei. Se o honrado memhrQ der licença, eu farei Tudo vai perdido. Eu quizera que os remedios 
uma expenda tossem prorngt.gs para .sanar. __ este- mal...;_p.or_é_n:t~.§L 
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0 erro é do;; agente~ sub_alternos da pro:yincia de ( dey~m fazer executar as leis, e P<?r isso a consti
:\Enus, as mformaçnes nao pódem ser tao prom- . tu1çao expressamente marca os .artigos, porque de
ptas. Com~utlo sei_Dpr~ será bom que ella~ venhão. ' vem s~r responsaveis, como uma das pr~meL-as 

Eis aqm a razao porque os povos mu1tas vezes garantias dos governos representativos. 
se Ievantão, e são depois tratados como rebeldes. Sendo isto incontestavel, e urgiudo por cense
Sc os povos fossem tratados e. governados Jlelas quencia a promulgação desta lei regulamentar, é 
leis escriptas, e ~ão pelo capricho e barbandade fóra de duvida que clla dêve occupar já os cuidados 
dos mandões, nunca haverião levantamentos. Mas da assembléa, preterindo a outra, que diz respeito 
os que governão, os levão á desesperação muito aos mais empregados da segunda ordem, que pela 
de proposito, para qne á mais leve suspeita de sua extenção apresenta muitas difficuldades, que 
insubordinação ~e tenha pretexto para se levao- requerem tempo e exame, c que se não poderáõ 
tarem as garanL1as, e mandarem contra os des- vencer no curto espaço de pouco mais de dous me
gra.,ados commissões militares; forcas e metra- zes, que nos faltão. 
lha .... (Não foi mais ouvido). Estas razões mo,~rn-me a dar a preferencia ao 

Julgada a ma teria sufficientemel!te discuti~a, foi p~rneiro projecto, e a fazer sobre elle algumas refle
a indicacão approvada com recommendaçao ao xoes; porque e:x:amin~ndo-o, e comparando-o ás leis 
Sr. secretario de officiar immediatamente ao go- de outras nações, cujos governos são fundados nos 
verno em conformidade do que fôra vencido e com mesmos princípios do nosso, achei-o extremamente 
a emenda verbal do Sr. Vasconcellos. diffuso. Em nenhuma da_s_leis, que te?~O exami-

Então fez a seguinte reflexão. nado sobre a ~esponsabi!_tda~e dos mi.mstros de 
O Sa. CosTA AGUIAR :-Está determinado que esta~ o, ei_Icontret tantos e tao diVersos artigos, como 

~e officie ao governo na fórma da indicacão, e que neste prOJeCt<!· . . . . 
isto seja feito quanto antes; mas eu devó ponderar Desta mu!tlphcldade d_e artigos ~eve necessar~a
á camara que o costume até agora seguido é fa- mente segun:-se confusao na pratica, e este de~e~to 
zer-se o expediente depois de approvadas as actas; ~empre teu~ sido condemnad~ por ~o?os o_:; publiCis-
pois então é que todos os papeis que lhes são res- as. Demais ~obre. a . matena SUJetta nao se deve 

. .- t . fazer uma le1 palhat1va, mas uma lei, que tenha 
pectlvos '~o para a secre ·~na. , effeito livre de interpretações. 

O Sn. _, ER~ur.t.no: - Pode-se pro pôr a camara a P?rém por agora n_ão é licito tocar neste ponto, e 
approvaçao da acla nesta parte. por Isso reservo as mmhas renexões para a occasião 

O Sn. L1xo CouTINHO : - Eu cr~i~ que a appro- propria, .e então pr?porlài: as reformas, que eu julgo 
vacão da acta nada tem com as deetsoes da camara, necessar1as. Concluo poiS que deve entrar já em 
porque a sa_!lcção da camara .recahe. sobre a. sua rc- discuss~o. o projecto que ~rata da responsabilidade 
dacção, e nao sobre o q~1e fo1 ve~etdo_no d1a ante- dos m1mstros e ' conselheiros ~e_ e~tado, para que 
cedenle. O que se deliberou hoJe nao póde ser tenhamos quanto antes esta pnmeira garantia dos 
desfeito amanhã; uma vez que um negoc-io foi ap- governos representativos. 
provad? ,não póde serrevogad'? pela sirnpl~s desap- O SR. VASCONCELLOS :-E' a questão : qual dos 
~rov?_çao da acta. Portanto nao ha necessidade de dous project~~ se ha de preferir na discussão, se o 
>otat;ao. , . da rcsponsabihdade geral e comprehensiva de todos 

O Sn. Cosn AGUIAR:~ E n~ste mes~o sentido os empregados publicas, se o de certa classe. quel'O 
que eu fallei; mas co~~ a prat1C~ tem Sido exp~- dizer, dos ministros e conselheiros de estado: este 
direm-se sem{'.re os ofii~10s depOis. da ~pprovaçao é o estado da discussão. Eu me declaro pelo projecto 
da acta, julgne1 a propos1to commumcar ISto mesmo que é comprehensivo de todos os funccionarios 
á camara. publicos. 

O· Sn. LtNO CoUTINHO:-Eu sou de parecer que Já se decidiu nesta camara que o projecto geral 
o officio vá immediatamente, mãs não julgo pre- não e.ra contra a constituição: tenho- por conse
cisa a volação sobre a acta, e opponho-me a ella. queJlilll este .ru:~umento a meu favor, e já não póde 

Terminadas estas !"eflexões, teve lugar a pri- a m~a opn_uao ser _tra.ta.da com o desprezo, com 
meira varte da ordem do dia, q~e era a discussão q~1e fm receb1da ao {ITin«?_lplo. ~ra a l!lats forte ra
sobre a preferencia dos dous prOJeCtOS de lei SObre ~aO, em que se estr1bavao .n!i - diSCUSS~O passada OS 
a responsabilidade dos funccionarios publicas, apre- -d)ustres ~ernbros da oppostçao, reduzta-se á assar
sentados nas sessões de 29 e 30 de Maio. E havendo çao g:at~a!ta ~e. que tod?s os empregados subalternos 
o Sr. presidente offetecido esta materia á argumen- esta!ao Ja suJeitos a le1s d~r~sponsabilidade em seus 
tação, teve logoa palavra e proferio o seguinte officws, e q~e só os mm~stros ~ cons~lheir~s de 
discurso. · es~do careCiao .d~ .urna le1 Jlropr1a, pots a nao ti-

O Sn. TllAncos ANTONIO: -São presentes a esta n_!Iao, para ser cohibidos no circulo de suas attribui-
camara dons projectos de lei sobre a responsabili- çoes. . . . 
dade, um relativo a to.dos os empregados em geral, Ora · eu pa~so a exanuna~ _se ternos alguma lei, 
c outro sómente aos ministros e conselheiros de que faça effechva a responsabilidade dos empregados 
estado, contendo a fórma do respectivo processo; publ~cos; e se eu mostr~r que não e_xiste provi 
e toda a questão •·ersa sobre a preferencia que se den~m alguma a tal respeito, ficar~ eVIdente que o 
deve dar a um delles. . proJeCto gera~ t~m toda a preferenc1a ao que é pri-

Ao que parece, o projecto sobre a responsabi- vahvo. dos rnim~tros de es~dd, e tend? por C?nse
lidade dos empregados em geral não póde ser ad- quenc1a convenCido o partido contrano :. p01s não 
mittido, porque o maior negocio, que deve occup_ar ha fundamento algum, ao menos plaus1ve~, para 
a attencão da caniara1 é fixar os artigos sobre que que os eml!regados da. se~nda ordem contmuem 
devem i·esponder os ministros e cons~lheiros de na mesma uresponsabhdaae, como tem estado até 
estado, conforme determina a constituicão. São agora. 

_!;es~t~e~~" Jfllu!!n~cc~i~o:!!n!!atri~o~s:..._ço~s.J!lrdigml,!e~·I:· ~~~ntllll?·_wa.qu&J.-lli~411'i<IIMliH=fMBeBk- de passagem que os ~i~is-
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uma lei expressa, que os_ contivesse nos. seus !leve- pre~ente.. _ . _ _ .-
tros de estado, posto que at~ agora não tivessem I ceremos, que são totalmente inexequiveis no tempo 

res toda·T-ia sempre forao responsave1s ao 1mpe- Sao le1s atrozes, sao leis barbaras, sao le1s com
rante pelos a c tos do seu mmisterio, sendo .muitas piladas no livro 5. o das ordenações philippinas. E 
vezes punidos com as pe~as, que se lhes impu~hão ~o mo. se pó de tolerar: que no s~culo 19°, seculo t~o 
camarariamente, sem mmtas vezes serem ouv1dos lllum1dado se conservem taes leis em todo o seu VI
com sua defeza. gor '! Seria justo que o ministro de estado, ou 

E' verdalle que existem alguns artigos de_legisla- outro ~rande funccionario soffresse ~ simples pena 
ção tendentes a conter os empregados pubhcos nos de perd1mento do emprego, ou de pr1são por aquelle 
limites de seus officios, mediante as penas que lhes mesmo delicto, pelo qual outro empregado de 
comminão, porém estas determinações são tão defei- menos consideração fosse conduzido ao cadafalso? 
tuosas e insufficientes, que pode~os afoit~mentt! Seria decoro~oq~esemelhantepraticafosse decreta~a 
dizer que nada temos a este respeito de utlltdade por uma le1 fé1ta no seculo 19° nesta assemblea 
real. geral? Qual seria o magistrado, qual o ministro de 

Fallarei sobre a magistratura. Os desembarga- estado que faria executar uma lei tão barbara? Não 
dores são isentos de responsabilidade por lei: é crivei, não é possível que se levem a effeito taes 
eis uma classe previlegiada, e a razão que se deu a artigos de legislação : as leis barbaras são inexe
esta quebra da l~gislação g~ral, f?i para que n~o quiv~is P?r sua nat~eza. Este ax.ioma de jurispr~
perdessem o respmto e a c~nsld~r.açao do povo. Sao d~nc1a, e reconhecido pela propria ord!Jnaçã?, pois 
pois immunes de toda a vwlab1hdade legal os ma- d ella se deprehende, que as penas sao ma1s para 
gistrados, que julgão colleetivamente. atterrar do que para punir. · 

Osjuizes de fóra, e outros magistrados triennaes Demais que injustiça, ou antes contradiccão se 
tambem são inviolaveis de facto, porque a lei da re- não offerece ·em uma lei, que torna culpaélos os 
sidencia de nada vale, serve unic~mente para os ministros de estado desde já, por não fazer respon
magistrados gastarem algum dinl~e1ro. na mesa do saveis os seus. subalternos? e não dá ao mesmo 
desembargo do paço e da consc1encJa e ~rdens. tempo os meios de se venficar a responsabilidade 
Tira-se a residencia, e afinal sempre o magtstrado desses subalternos I Seria o mesmo, como já disse 
fica reputado um santo, porque os magistrados tam- em outra occasião, que cortar as pernas a um ho
bem tem. o seu ponto. de honra: um collcga nunca mem, e. castiga-lo porque não póde andar. 
deve morrer nas unhas de outro collega. Por Isso eu sustento que os ministros de estado 

Para se accusar um magistrado, req.uer-se licença não podem ser responsaveis por não conterem os 
do desembargo do paço, e nas J_Jronsões, que este empregados de segunda ordem nos seus deveres, 
tribunal passa para semelhante Jun, sempre se ac- uma Yez que . a lei da responsabilidade não seja 
crescenta a clausula de ser concedida a licença para geral e comprehensiva desses empregados, e que 
ter cabimento, quando o magistrado acabar o seu não lhes franqueie os meios de os fazer punir pelos 
lugar; o que quer dizer, que elle póde continuar a seus abusos. · 
abusar livremente. A pratica do de3embargo do A economia do tempo não é razão menos forte 
paço. faz ainda mais sol!da a inviolabi.lidade d~s!es poi~ deve-se. re~ectir que é muito mais breve dis
maglstrados, porque alem da sobredita condiçao, cutn· uma so lm, para todos os funccionarios pu
aecrescenta-se nas provisões, que ainda depois de blicos, do que duas em separado : e se attender
acabado o exercício, não serão accusados sem nova mos ao nexo, que devem ter todos os seus artigos 
licença. entre si, e a relação indispensavel com as suas 

A respeito dos outros empregados publicos, bas- bases, e com a natureza dos delictos, que eu defendo 
tará sómente recordar que de tantos, que nós sabe- ser identica entre os dos ministros de estado e os 
mos haverem commeltido muitas e grandes faltas, dos mais funccionarios, concluiremos, que 0 t~aba
ainda não vimos castigado um só. Este argumento lho que se pretende empregar em discutir dous pro
é fortíssimo e sem replica. E qual será ~azão jectos separados, vem a ser desnecessario e sujei-
disto 'l E' porque ou não temos leis, que os conte- to a mil imperfeições. ' 
nhão nos seus deveres, ou se as temos, são tão defei- Disse um illustre deputado que achava difllcul
tuosa:;, que nenhum bom effeito ainda produzirão. tosa a discussão do projeCto geral por ser muito 

A respeito dos militares, e dos ecclesiasticos o exten.so. Parece-.me que não ~editou muito bem sobre 
mesmo se póde affirmar, sem risco de errar. Quanto o obJe.cto: se nvess~ reflecti~o com madureza, co
aos primeiros acha-se já offerecido pelo illustre de- nhecena que ? proJeCto privativo do ministerio, 
putado o Sr. Nabuco, um projecto para revogacão deve levar mmto mais tempo na discussão do que o 
de uma provisão do conselho supremo militar, que out~~; porque se ~ó~ entrarmos a tratar da respon
não teve outro fim senão tornar irresponsaveis os sabih~ade dos mmist.ros de estado, a primeira 
militares, obrigando os paisanos a responder pe- questao, que se ll_?S offerece é, se os delictos apon
rante aquelle tribunal por causas meramente civeis. tado~ podem ~u nao ser commettidos p!)r elles, para 
· E que quer isto dizer, senão confirmar o mando depois_ se deh.ber~r ácerca_ da p~oporção .das penas. 

militar, e terrorisar os cidadãos ine1mes, para tudo Or:a ~sta pnmeua questao eVIta-se multo. bem, se 
ceder á vista dos que professão as armas ? - considerarmos a natureza daquelles dehctos na 

., . . . . mesma classe, err. que se qualificão os de todos os 
Daqm c?nclúo que ~s ~:nmstr~s e conse~hetros de funccionarios publicos no projecto geral. Temos 

estado estao na mesmiss1ma razao dos mais. empr~- portanto vencido todo 0 tempo, que se poderia em
gados~ e que tanto este~. como aquelles muda nao pregar nos debates sobre semelhante ma teria. Ac
tem le1, que os responsabJhse. . . cr~sce mais qu~-a dístil}cção, que se pretende fazer, 

Podem-me apontar alguns artigos d~ nossa .leg~s- vai dar occastao a mll intrepretacões que podem 
lação, que na realidade tendem a pumr os funccio- ser muito prP:judiciaes. • ' 

·"-nados publieol!, ea ·lhes f!eliem !lE!P &[!piioav-e· • - · 
:porém se nós os examinarmos com attenção, conhe- se-se que em nenhuma existe uma lei tão extensa 
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sobre esta ma leria. Jl es pondo: se nós eslivessemos O St\. Luw CouTJNl!O:- Etl sou um do,; membros 
nas circ umstancias dessas nações, quem p. cteria dis- d:t com missão que não ussig narào o projt •c lo da rcs 
putar que a deveríamos abreviar·> Comtudo seja-mo prnsaililidade geral, mas sim o outro n;spt,ctiro tão 
licito ponderar qu e e~sas né\ções tarnbt'!lfi possuem stímentc aos ministros '' cun;;elheiros ele estad,J; 0 
codigos muito clifiusos, mas muito mnis perfeitos elo por isso devo sustentar a minha opinião. lhtas sito 
que o nosso, e n'elles estão decretadas as penas as principétes razües elll que me fuuda111ento para 
applieaveis aos delictos elos empregados publicas, e assim me determin ar; e a primeira é dt~duzida da 
a fórma do processo . Tudo isto nos falta : e como o propria conslituiçi\o, poi~ scgund t• o se u espírito 
poclerem<Js conseguir sem um numero de artigos em geral, e conforme se púde colligir de di1·ersos 
muito eonsideravel ·? dos seus artigos, '' re:;pon:;abilidade dos que cxer-

Finalmente elevo ponderar á camara, que eu não citão mundo ou emprego da naçüo, deve ser elfecti
tenho motivo algum particular, para empenhar-me vamentc exigida por nwis de duas lei s regulamen
pela preferoncia do projecto geral; mas que sendo lares. 
a maior parte elos i !lustres membros, pertencente .llisse o honrado mentbro, que jú a camara Jta,'ia 
á classe dos empregados publicas. e nào exi stindo det:idido que o seu projecto nàu era co ntrario á cons
entre nós nenhum ministro de estado, talvez se tire tituição. Eu concordo: porem den• ponderar que 
argumento para deprimir o credito da can~ara, da urn a co usa é ser o proj ecto contrar io iL co nst.iluiei1o 
adopçào do projecto siÍ privativo dos ministros de e a OL Llra é exceder us limites por e! la postos; iJo1·~ 
estado. qUL\ diz é\ constituiçiw no art. 1:34 que eleve haver 

Não faltará algum inimigo do systema, que pu- uma lei de respon sabilidade para us lllinislrus e 
blique.-Elles só fazem a lei para os ministros o conselheiros de Pstado, e nu art:. 156 accrescentil 
conselheiros de estado, porque nenhum d'ellcs per- que tortos os juizes du direito c ollit: i<Les de justica 
tencc a essa classe: e se não lratão ela responsa- são r<~s ronsaveis pelos abw;us t[ue prnticarem; pÜr 
bilidade elos empregados da segunda ordt> m, é por consequencw pan•ce, segundo u senttdo ob1'io Ja 
que todos o são.-Tenho emittido a minha opiniao. comtituir,iw, qtw se dew·"' fazer dnas .l t!iS, u111a res-

0 s[\. SouzA FlUNÇ.\ :-A pratica ele irresponsa- pectiva uos ministros e l'llnsellti;Ü·IIs de I'Siadu, I' 
bilidade dos ministros de estado é connuxa ao outra unicamente para todos os jtliZt's dt' direito 
gov erno absoluto, assim como a necessidade de os olliciacs de justiça, ute. Parucn aJ(,m distu tjue ou~ 
tornar respomaveis nasce immed iatamcn te do sys- tras tlt•vem ser as lei s respcctiYas á~ di versas repar
tem a representativo. O mal daquelle governo tem llçues de fazenda e da ad lllllllstrcu:ao publrca, por
o seu fundamento na inviolabilidade dos grandes que cada uma tem o seu regitu enlu pruprio , e nPlk 
l"unccionarios, c o bem desta fúrma de goYerno é nwrcados os casos de abuso e prevarir·n•.;ilo. Tal ú por 
derivado immecliata e direetamente da fctwldado di! exentplo o !oral da allandcga, o regulamento dos 
exigir penas das primeiras autoridades, a cuja vi- eo.tTeios, ete. 
gilància t;sLá a execução elas lc;is, o e!Teito do pri- E' pois neslt's rt~gimenlos qttt' se de1·,,m dt·elarar 
me1ro syotema é a oppressiiu dos povo s, e o do se- os al.tu,:os, porquc•._ >~lil l"I'Sj)Oil:'é\Vt.·i:; os entp regaclos 
gundo a srgurnnça da hberclatle wdt•Jllht<d, qne deve d~s d!Vn:;as estaçut'> publicas. A. constituiçiw pois 
necessana utenlc S8l ga1anllda pelo pacto sot: tal. , St• ex1gt' duas lCJs n·gularneniari:s :;ob re r":;punsa
que é a r;onstituição política. Por co nsequencia tra- ' hilidadc, uma para ,.,, mini stn•:; ,. t"Oilsl'lht' iro' dr 
tando nús ;da lei da responsabilidade dos ministros es tado, e outra para os juizt'>' 1k dirc1to e otnt:iac,; 
de estado, vamos estabelecer o bem reétl do sys!cma de justisa. 
que afiança aos cidadãos as suas liberdades . . . . . A eo nstituit:iw ,; cla,ra, n por cunsr•tpum •·ia o pro-

Não e tilo ncccssana a le1 da rcsponsabrhdade JPL~ to ass1gnado prlos :::lt·s. 'v ;~scun,·,·ll ns l' Vc·r"Ul'il"O 
dos snballomos, porque por uma parte nstes l'n1- cxcr•dn os litnilt•s pu c· t·lla marcac!o~ , ainda qt7c 11 Itu 
pregados jú são mais ou menos rcsponsavcis pelas vai Ctllllrn a sua li Llornl inl!'i ligt!llt"ia. Por,~m eu mr: 
leis exi~ te ntcs, e por ontra deven do <L administraçito adianto a mais, pois :mstento, que ainda '[uando a 
da justiça , ramo o mais importanlr do regin11:n do constit ui ção delnn.tinasst• uma ki gera l para regular 
estado ser organ1sada pelas novas le1s regulamen- a responsabJ ltd adn dt• Lodos os t'!r!pt·t•gados o honJ 
lares, que se elevem e hão de fazer, só convém por regitnen dos povospr~ckria qur! se luJ11v r:ísse d~tlividir 
agora estabelecer os pontos em geral, sobre que é\ lei em dous titulo:;, dns qrta0s um iossl' dedit:ado 
deva reco.hir a rcsponsabilidétdt• dos quu pertencem nnicanwnte ú rcpuu ;;abi lidadu tlus tllinislros ,. cun
a esta classe. sclltr·.iros de cslad•J, L' o outr<> aos mais t·mp rc"ados 

Além Lli:;t.o todo o mundo sabe que este artigo de publicos. o 

legislação Yéti passar por wande altera~ão pela ins- Porque, Sr. preside nte, I)JII C(II il lll u ll llO P<lSSar 
lituicão dos JUrados, conlorme detenmn a a t:onstt- uma se melhante let tao ôlt· nq , havemos c[., c:;. tar 
tuido. Portanto todo o aetttal systema jLtdieiario ilt~possi hilitados de fncr etrecl.iYa a c·r·spou,abili
ha ête alterar-se, e com ulle o rcgimcn da responsa- darte dus ministro.'·? 
hilidaclo dos empregados nesta repartição. Quo tem aconteeido desde qtu' se! juro tt a consti-

Esta mesma razão milita ácerca dos mais func- tniciio ? 
cionarios pablicos, pois a reforma devr. ser geral, Gravns e innumerave"' iufracçôl's. 
ainda que r.om o vagar e prudcncia que se requer E porquu ·? 
para cortar abuso~, e, insti~uições arraigad_as por Porque nito l~!IH ha1·ido uma lei que caoligue os 
annos e seculos. h' po1s cntao quo se podera fazer mmtslros. 
uma perfeita lei d.e responsabilidade para estes E deveremos tolerar qtu ' cnnlinu c cstr mesmo cs-
empru~ados, e que seja correlativa com u novo sys- tado de ~hsolulismo ministt•rial? 
tema que se adaptar. Consequcnlcmontu voto qttc Que tempo não 6 pr<,ciso para se ultimar esta lei 
entre em discussão o projecto da responsabilidade get~d da rcsponsab.ilidadr de todns os ernprt'gados? 
dos ministros e cunsc llH~Jros de estado, qur! ao meu l•.u affianço qrt r , segundo a marcha das operacõrs 
vêr é a molla real do syslcma constitucional, c uma do co rpo legislativo, esta J,)i nfto est:i feita lwm 
elas principacs garantias da segurança dos cidadãos, para o a11no qun vem ; porque aqui lerará o rt's tn 

42 



166 SESSAO EM lG DE JUNHO DE 1826 

do temp<l da sessão, e para o anno custará outro I Primeiramente a consti tuição assim o det ermina, 
tanto tempo no senado, c por consequ encia só daqui pois não só especifica lei de responsabilidade para 
a dons O li trcs annos poderemos ter a lei da respon- os empregados publicos, mas exige expressamente 
silhilidade. uma privativa para os ministros de estado, elassi-

Fis a segunda ra.züo rrn que me fundamento, e ficando os seus df'lictos, como já se mostrou eviden-
vem a ser a convenien cia e utilidade publica. tem ente nü primeira discussão que se abriu sobre 

Sl~ porém dividirmos a lei, e tratarmos já da parte esta ma teria. Além .desta, ainda tenho outra razão 
rospcdil·a dos mmtslros de l'Stado, ta!l'ez q<le a de 1gual Yalor, e c qu e os cnmes dos m!mstros e 
poss~nHJ s eo!1cluir nesta s.:ssão, e que no intervallo consclh~iros úe estado. não podem jámais estar em 
jiÍ l'll"s ten h ao uma lc1 pmwl, para andarem t~ados proporçao com os dellctos prattcados pelos outros 
aos seus deveres. Portanto o proJ eclo p rttcular empregados. 
deve ser pref<Tído ao outro. lim ministro de estado tem influencia no poder 

O Stl . I'ASCO'ICELLOS empl'l'gou todo o seu dis- legi slativo, no executivo e no judiciario, o. por con
cu rso para mostrar que era preeiso Yerificar a rrs- sequ cncia us gráos do imputação dos factos que 
ponsalJJlidarl c dos empregados publicas: o haverá couuncttcr, abusando da sua autoridade, não po
algm·m que negu e esta verdade? dmn ter lermo algum de comparaçiw com os abusos 

!\ iu g<tcm : o qnc todos nós queremos ó qw~ se praticados pelas outras autoridades, qtw não silo 
trate ;mll'S do projerlO rclati,-o aos miní:<tros d t~ es- senilo seus agentes secundarias. DPmais, os minis-. 
tado. e tlt·pois do qu e pertonc,~ aos funecionarios tros tf:tTI quasi sempre á sua disposição a nomeação 
suhaltemos. desses agentes, que de ordinarío obrão seguindo a 

i\ingu••:n tem nrgadtJ tal neeessidade , o 'e o ne- marcha do governo, de que estão em grande dt:> 
ga s.>c, s~Tia um. !Jlasphemador: o que se prolondt• t\ I Jlr'ndt•nei a; e isto não acontrce com os empregad os 
qun sn :c;uanll' para depoi s essa lei dos empregados da segunda ordem, que não podem nomear senão 
em gera l, porque cll t'S lf·m Hs que o rc:-pomabi- agenll:s de in si gnificante preslimo para a marcha 
li sito mais ü !l nwnos, é' por r llas siw ronslrangitlos a dos negocias. Logo, ha uma grande disparidad e 
cumprir as suas nbrigar;õc·s. i\lns os ministros nada entre os df'licbos dos ministros dt) estado c os dos 
trnwm, erào erc~tura> do ntonareha; Ptllquanto nwi.s empregados; não pôde haver ponto algum de 
agrada,·ito ao seu sr:nhor, nií o tinhão cri mes , I' eontacto <' nlre a natLtrcza de uns c a do outros; e 
quando dr.sagrada1·iu.t, a unica pena que soffriiw, por conscqw~ncia o systema da classificação dos pri
t'l'il serem demíttidus . metl'Os cl ü q) se r mui difl'e rente das bases porque se 

E' por í,o;so qu e cu julgo ncccssario que desde J<Í hão de ordenar os segundos. 
so llte' manrm·m os r:rimos e as pr nas. Temos, além disto, a fúrma particular do processo. 

i\itu tliga o honra d<J mr: mhru, qu e esta camara O tnini s tro é accusado e pror;e,sado nas camaras 
ni1 o quer a res pon saltilirlad 1: dos empregad os sulw l- lrgislatiras, eo: os mais erupregados nos tribunaes de 
ternos, l'ur<JtW t! qua:;i toda compost a d~: :;.<a cla"c , JllSii (:a . Logo, e o mo se diz que não h a diiTeren ça 
,. não tem em si rlt'nhmu tllini >l ro dl' est.ado. Jsto é entre uns c outros ·! 
unt ato1qtw direct.n, feit o a <.·sln ramara, qtHJ não po- Estas razücs facilmente so nilo destníem: pod er
der[! j;í rnai s con•·•:her uma li10 haixa opi niüo.. . sr>-hào cmprrgar palavras, arguciils o subtilezas, 
(Apoiado 1 , fpniado I) n1a s, argunwntos que refutem est<~S principias, 

( 1 '!""se trata , scnlt r.n·c", é ,.,~r qual dos tlou s pro- errio que dil'ür:ultosamente appareccníõ. 
jt•et.o' ,, ;11ais <·unrr•ni un t<·, qnr· r·ntrr· já t·m úiscus- llisse o illustrc deputado, que como esta camara 
sito: t·is n pnnto da qur- qão ; eomo aca ba do o tuos-! estú f'hcia de ernpregados qun não são da primeira 
trar o Sr . Souza Fran ça. ontem, St·~ poderá suppór que não l{ueremos de pro-

!IiHI de: h.wer · rdorltlUS nos tribunacs e rGpitrti- posito tratar cln lei da rr:sponsabilicladL' gl)ra\. Se 
cl>•·s pnbl ic<Js ; o dt·cl' tubargu do p<H;o r: ont.ros tri- proel'desse sPatellwnte argum ento, não se deveria 
i'JU na•·s dPYi ' IC! clt- sappan·<.:t•r; corno s<• pod cd orga- fazer , nem nma nem outra; port.lUP ambas dei'Cm 
ni sar n l•_·i cl us qne t·tH~. he11t t•;;las ca rporac;ürs, mar- pit ssa r pelo se nado, ondL• se aeltào quasi todos o,; 
ear il sna respon,abil idacl:c- I' a foírm a do proe0Sso, ministros '' eonsPll1eiros de estado . Porem tal sup
q~t a ntl•J ainLla se n:10 sa be qual serú o llOYO systema p11siçiw ó totalmente: sem fundamen lo: todos sentem 
dos llil'<'l'S<IS ratnO' da admini struc;ü o p;lblicit, qnc a necessidade tle que não haja nm só funccionnrio 
st! lw d·· o.olalwleePr, s•·gundo o t·sp irilo da nossa publico setn responsDbilidad e, ao menos esle é o 
const ituiçiw ? ntru mto, o crpioqn e toda a camaracstá firme nestr: 

Susl.r!nlo po ;s, qw· primt,iro se deve tratar da lei princip;o . .. (Apoiado gemi.) 
da rrs[HJ ttsahilirladt• do:; tuinistros e (' ;Jnselheiros tlt' Enlmlant.o é imposs iYcl fa zc r-sr. uma lei ele res
cstatlo , '' depoi s da rrnc li;t de regular a dos mais pon;,ahilid ,tdr: , qun comprc:ltenda os ministros c os 
cntprcga tlos_ mais r:mpregados , quando os dt:lictos de un s c ou-

O SH. ,\urEID, I' ALBC<Jt;EH~l t:E: - Eu ni10 nw lros nad;1 t<~m do commum, nem t.crmo algum de 
carbat·e i em tratar da prc f•: rencia rlt· um dos dous con1para t;i10; (;omo fica dPmonstrado. Taos são as 
proj•·rt" s aprest•ntados , porq:H· ll' ndo Pu sicln o atllur razw~s ent que lllC fundo! o qu e me dectdtr<io a orga
th: unt cldlo:; , isto é, o dos ministros d,. es tado , 0 Iw,ar IJ proJet·iu dos mm1s1ros do estado c.orn o ar
qual !IJi a"ignado por al;.çuns senhon•s da comntis- corda de outros senhores da COltllnissüo. 
silo, q n ~' o a ppro1·ari~t>, é II«lura ~que sf• pen~c qne O Sll. YISCONCELLOs: - Dis;;e o tllustre deputado 
t•u o dcft' nd n como obra prd pna. LqwnderrJ fJ 01'(: m que as sua;; razües são mui fortes, mas eu não me 
as raziors p•> rqu r· il s.scnt.ei .. d:: neeordo com outro c·onvenço da sna superio_ridade (Js que jiÍ produzi 
rn e:uhro da llH'sma cumnttss<Jo, qn r na IndtS[ll' n- l' tn abono da mtnha op1nuto. 
sa\'f•l rpr a lei da rr!spon;;;tbilidade dos ministros o Hosponderci portanto não s(t aos seus ar"'umen
St' t: l'l:larios cl t· csta •lo, fossP distíncta da qnr: doYP re- tos, mas lambem aos dos mais senhores que"apoi?;•) 
gular u dos mats c•tnpn'gad os : e r~ta s razt-H~ s, pare- o pareecr contrario . 
r:e-nJt•, !1'10 _,),· ixnritü de convencer úquell(•s que sú 1 . Aq;umentou-se com a natureza do goi'Cl'llO cons
pf'\a ra l.Du sao donnnad"'· ltluewnal, c uflirmou-sc que a molla real dos go-
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vernos Jbsolutos era a irresponsabilidade dos mi- . e haverá verdadeira responsabi lidade, aue do con-
n istros de estado. Mas eu quizera que se me apon- traria será inteiramente illusoria. • 
tasse um só governo em que estes funccionarios Foi tam hem arguido o meu proj ecto por mui to 
n ão sejão responsaveis. Todos o são: ao menos as extenso. Não é tão extenso, como se diz, é quasi do 
folhas publicas no-lo asseverão. mesmo volume do ou tro, que está impresso em 

A diiTerença está tão sóme nte na fórma porque meias linhas, e o meu em linhas intei ras : a diHe
respondcm pelos a c tos do seu poder, e a pessoa r ença será apenas de meia folha de papel. 
moral ou physica, para com quem são responsaveis: . E ainda que seja mais extenso, não pó de ser só por 
nos governos absolutos respondem ao monarcha, 1sto condemnado . Procur emos fazer leis cla ras, ainda 
nos eonstitncionacs á n acão: eis o caso. qu e percão da concisão : na iliscussão, se fàr prefc-

Defe nd e outro illustre ·deputado , que a lei da res- nda, se conhecerá a difl'erenca . 
ponsahi lidade geral devo fi c.ar adiada para occasião Tem-se reproduzido o argÚmento de que a cons-
co nvr.niente: e que quer dizer isto? tituição determina uma lei especifica para os mi-

Quer dizer que os empregados subalternos devem nis tros de es tado. ~ l as a isto, torn o a reco rdar a 
se r responsaveis só daqui a trinta, quarenta , ou cin- decisão da camara , que declarou muito posi ti,·a mente 
coenta annos, ou quando Deus quizer. que a le1 geral, não é contra o espírito da consti

Quando se hão ele organisar es tes codigos, quando tuição: e accresce nto qLw não só não é repugnan te. 
se hão dt~ determin ur es tes estabeleci mPntos de ju- ma:; antes multo con forme; porque a cons tiluicão 
raclos, qLtando se hão de praticar e,sas reformas? dotern1in a em mai s do que em um lugar <JU e todos, 

E não quer isto di zer q ue não haju tão cedo res- quantos occupilo cargos da naçào, sejão responsaYeis 
ponsabil idade? i\ão acho pois razflo alguma em tal por seus erros e ommissões . Portanto se os incluir
medida, que nos leYa a um govern o Yerdadeiramente mos todos em uma mesma lei , obraremos segundo 
absol uto de! facto , porque sem respo nsabilidade ef- a letra e espirit.o da constituicão . 
fec tiva não ha cons tit.ui ção se não em papel. Aqui se proferiu que o' dellct.os dos ministros de 

Fez- oe nma distincçfto que nw pan,ce theologi ca , estado são de uma transcenden cia mui to al ém da 
o ouperior á minh a cnmp rehcn sào, is to é, que o gravidade dos delic tos dos fun ccionarios subal tcr
projecto de lei geral nf\0 era contrario á consti- nos; e ded uziu-se des te principio, quo uma S<Í lei 
tuiçào, roas excedia os limit es da Constituição . nã~. podia abranger a ambas as classes. 
Eu responderia, se podessc eomprehender a força I b s um argumento contra producentem; pois o 
des te argumento: mas já a camara respondeu por qu. e delle se se;,uc é a necessidade ele tratar da res
mirn, qua ndo decidiu qu e o projec to comprehensivo ponsabilidade do todos os empregados já , e L'm uma 
de toclososrmpregadosn ão é contra a letra cespirito lei geral . Pois um ministro não póde commet.lcr 
da ~. onstit uici\o. delictos rom muns a outras autoridades secutH.l ar ias '! 

Avançou !tm homado mem bro que c• ra improprio Não pód c, por cxeu1plo, fazer ab rir ns r•n·tus el o 
que i! lei da responsabi lidad e tratasse de todos os corre io ~ l' t'Jcl e, assim como aquellt"s a qu o es tú co n
empregados pnblieos, sem que se Jlzessom os noYos fiada es ta r epartição. 
estabeleci mentos, segundo a co nstitui ç:ão, pois que Logo porque motivo havemos de marca r as penas 
cntb o se devt'riào ass ig nar as novas attri\Juições de corrPspond entes a tal a lJllso, ou infracçiw em uma 
r.acla um. let para os minis tro~ de Estado, e repetir o mesmo 

I•:ntiw, di go eu, não podemos lambem fazer a lei em outra para os nwis emp regados? Não serb 
da rrs ponsabilidade tios mi ni t ros , se m quP antes bastante que isto se prcYina em um mesmo ar
tenhão o seu regimento: vamos port11nto tratar pri- ligo ? 
meir o des te regimento, em que se dPcla rem as quan to ú difl'eren ça do processo, direi que este· 
suas at.tribui~ões, c depois faremos a lei da respon - a rt1go va1 e m separado na lei , porque rigo rosament(' 
sahilidadP, que lhes deve ser res pec ti,·a . fórma uma excepção da regTa geral; e por isso ni1 •.1 

Ponilerou-se C[lhl no caso de se ni\o rlar a prde - é m otivo para occupm· uma lri especial: e quant o a 
rencia ú lei particular, fl cavamos sujeitos ao mando d1zer u nobre de putado, que os minis tros de t's tndo 
absohtto, c continuaviio O> minist ros a opprimir os eriw ju lgados ]ll'IO co rpo lcgislaliYo . e os mnis L" rn
povos: mas rn snstento o cont rario desta proposiçiw, pn,gados pr lo judieiario , permitia-se-me dizer qu" 
e digo qtw tratar de um a lei sr\ privativa dos minis- se cqu11 ocou. 
tros é niw querer que se ver ifique a responsabili- Quando ns c,tmmas dcrn' tão, ejulgãoa acr usacãr> 
dacle. dos mtn1stro s, exercem funcçõr!s Jlld!Clauas , ter-

Eu já mostrei o estado ela l egisla~ão actua l, e a não-se um tribun <il propriamente de justica ; por 
r.onfu <ilO, em que toda ella se acha , ao que nada se 1 co nsequ t'ncia não S<) pôde dizer que os mini s i'ros são 
rns pnntlen, e sú se f aliou dos codigos que se farão julgados pelo corpo lc·gislativo, porque seria o me<~ mo 
talvez nn sccnlo futuro . Logo como pódem os mi- lJIIt! ad1 nittir qtw o poder legislativo lJÓ de ju lg:1 r , o 
nistro>' pelas leis actuacs exigir a r esponsabi lidade que seria um ai.Jsurdo. 
dos empregados snlH~ltPrnos? E como serão argni- Fin al mente para se contrar iar o que eu expuz 
dos por PS ta ommJ SSil o'l , . . sohr·: o co nce1to, que se podena fazer dt·!Sta cmnara, 

Mas isto nilo acontecera se a lc1 for ger al, c tratar S<' rC]etlasse o prOJeCto dos empregados da segunila 
dos dcl ir.tos e tias penas de todos os empregados ordem, allegou-se qne o senado conta tmtre os seus 
rom a proporçào, que póde haver entre as classes membros quasi ~odo s os conselheiros e mini stm s dr
dos mesmos dolit:tos. rs tado. Mas quo tem isso com a carn ara dus ele-

A vcriflcaciio da responsnbiliilad e será muito mais put.ados? . . _ _ . 
facil , ponJue' na o será preciso examinar se este ou l•aça mos nus a nossa olmgaçao, e n a? nos lrnp ur
aquell e t! mprrgad o pó de co mm etter tal delieto: em 1<' 11105 com a ct.os m~I s: o se nado ~egmra u que bem 
havendo in frn ccilo, qualquer que a tenha commot- lhe parec er. C.onc lu0 po1s que na o sendo relutados 
tido, recebe a pena, que se acha designada, sem de- os meus argHmentos, como 'e osten_tou, parece- me 
pencl encia de interpretações : finalmente não ha1·erá que de vo c.ontulUa r oa mesma opunao, que abracei. 
lugar ú:; r:hicanas, que a lei particular vai favorecer, O Sn. SouA FRAi'iÇA :-[u disse, que o a\Jsolu-



Câmara dos Deputados- Impresso em 02/01/2015 15:06- Página 19 de 30 

168 SLSSlib LJI I O 1Y L C 

tismo era um systema de governo, assim _como o 7ra 
a fórma representativa, e que cada_ um_ tmha pr.n
cipios proprios para a _sua_ orgamsa9Uo e marc~~ : 
que a mola real do pnmeJro era a Irresponsabili
dade dos ministros, e a do segundo a sua respon
sabilidade. 

portanto deve ser adm~',tida com prcferencia á dis-
cussão. · 

Não tratei dos mais fundamentos essenciaes para 
constituir a diversa natureza destes dous systemas, 
como sejão a divisão dos poderes, a sua organisação, 
etc. porque fallei tão sómente dos seus effeítos, e da 

O SI\. SoLEDADE :-·Alguns dos Srs. deputados 
tem procurado sustentar a necessidade de se organi
sar uma lei geral sobre a responsabilidade dos em
pregados publicos: porém essa não é a questão, que 
se nos propõe tratar. 

O ponto controverso reduz-se a decidir-se, qual 
dos dous projectos já organisados deve ter a prefe
rencia. Quando não se olfcrecessem muitas outras 
razões para nos pronuciarmos a favor do que é pri
vativo, dos ministros e conselheiros de estado. 
seria bastante o argumento que se deduz da 
economia do tempo, c da brevidade da conclusão 
desta lei tão nccessaria. 

pratica, e não da theoria. . . . _ 
Disse o illustre deputado que os uumstros tmhao 

sido responsaveis no governo antigo : disse uma ver
dade porque muitas vezes forão castigados pelos 
sobc:anos, quando vinhão a desagradar-lhes; porém 
não se póde dizer o mesmo dos governos absolutos 
da Europa, á excepção do da Turquia, ondç se vê 
muitas vezes voar a cabeça de uni pac:há. 

Por isso um escriptor, para mim muito illustre, 
disse que o governo da Turquia era o melhor de 
todos us governos absolutos da Europa, porque pesa 
mais sobre os que opprimem os povos, quando no 
resto da Europa faz-se cahir a arbitrariedade sobre 
os infelizes, cujas vozes nem são ouvidas. 

O governo da Turquia é reputado o mais absoluto, 
porque manda cortar D cabeça do oppressor dos 
povos, emquanto 1mtrc nós, que nos gloriamos de 
uma constituicão liberal, v•~-sc muitas vezes s:;hir 
da cadêa um iÍmocenlc em uma rêde, depois de alli 
jaz.er annos, s~ po~ meras intriga:-, ~ fals~s sus
peitas do seu 1mmlgo poderoso, e mvestldo na 
autoridade. 

Donde nasce esta differença '! Da impunidade dos 
grandes funccionarius que opprimcm, ou deixão 
opprimir os cidadãos. Logo é •:erta a minha propo
s~ção de q~e ~ mola renl do~ governo~ rcpresenta
hYos de d1reliO e de facto, e a effecl!Ya responsa
bilidade dos altos funccionarios: emquanto clles se 
não reconhecerem U10 sujeitos <Í lei, como todos os 
outros cidadãos, não póde haver segurança, não púde 
haver systema, nfto póde havN constituição. 

l)or consequencia é necessario estabelecer já e já 
esta lei cohibitiva: a que diz respeito aos empre
gados secundarios não é tf10 urgente, posto que 
seja necessaria. Ainda que sobre os deveres destes 
não passe já un1a lei regulamentar, nem por isso 
dcixaráõ de ser contidos nas suns obrigações pelas 
leis actuaes, e pela vigilancia dos primeiros, a quem 
incumbo chamai-os á ordem. 

A respeito dos abusos dos magistrados, já a cons
tituicão tem providenciado sabiamente no art. 154. 
(Léu· o a1·tigo.) Púde haver, Sr. presidente, pena 
maior para um empregado subalterno, do que a 
suspenção do seu emprego ? 

Nada mais é necessario. Um malYado, que abusa 
do poder, que lhe é confiado só a beneficio dos 
povos, . fica punido! uma. vez que se acha privado 
dos me10s de prevancar, amda quando outras penas 
correspondentes á qualidade do abuso não recaião 
sobre a sua pessoa, ou fazenda. 

O que o substituir, necessariamente se ha de 
conter nos seus deveres á vista do proximo exemplo; 
e temos em c·onsequencia já um freio para reprimir 
os abusos, ainda que não houvessem muitas e boas 
leis, que os acautcllão, e punem, comtanto que se 
pouhão em execução. 

Com isto não quero dizer que se dispense a lei 
da responsabilidade geral, mas que a dos ministros 
de estado é muito mais necessaria e urgente, · e que 

J>crgunta-sc; ullimada esta lei de responsabili
dade geral, teremos o feliz resultado, .que della se 
espera? Serão os em~rcgados publicos elfectiva
mentü respousaveis ? Não certamente ; porque não 
sú a discussão de uma lei tão extensa seria por ex
tremo prolongada, de sorte que senão poderia vencer 
a sua ultima approvação na sessão actual, mas 
tambem seria inutil depois de ultimada, por estar 
dependente de outra lei, que deve regular o pro
cesso respecti,·o ; e entretanto ficarião os ministros 
de estado imnmncs de responsabilidade. 

Que os ministros de estado não tem tido respon
sabilidade, nem lei <tne os possa compellir a res
ponder pelos a c tos de seus empregos, é uma verdade 
de facto: nenhuma lei das que ora nos regem, lhes 
impõe penas; a unica responsabilidade, qm· tem 
tido, nasce da intriga do pnço; c a sua conservação 
sempre foi dependente do agrado do monarcha, c 
da aceitação dos seus validos. _ 

Portanto é indispcnsavel esta lei ; e se admittir
mos ;í discn<.;são a lei geral, todo o tempo se con
sumirú, sem que a concluamos, e ficaremos sem 
lei. que obrigue os ministros a responder pelas suas 
acções. 

Pelo contrario, adoptando nós o projecto, que 
lhes é privativo, em breve se ultimará a sua dis
cussão, e conseguimos ter uma lei para aqnella 
clt~ssc de funccionarios, que a não tem tido até ao 
presente, quando os empregados subalternos tem, 
e sempre tiYerão leis c regimentos, p·Jrqae são real
mente rcsponsavcis. 

O livro 5. • das ordenações contém artigos, que 
impõe penas aos funccionarios publicos sobre os 
mesmos crimes, de que trata o projecto geral; por 
tanto ainda quando este projecto seja reprovado, 
nunca ficárão elles immunes de responsabilidade. 
Eis o motivo, porque eu me decido pelo projecto 
privativo dos ministros, que me parece dever occu
par por ora o nosso tempo e attenção. Nada mais 
accrescentarei, porque o illustre deputado o Sr. Lino 
Coutinho, preveniu todas as outras razões, que se 
pódem dar para a preferencia de um a outro pro
Jecto. 

O Sn. Ln~o CouTIXHO:- Seguindo a mesma lin
guagem, de que o honrado membro se seniu, digo 
que todos os meus argumentos estão em pé, e que 
ninguem ainda os tem ferido. Não me levanto pois 
para sustentar a minha opinião, mas para responder 
a algumas proposições, que se tem proferido sobre 
a materia. 

pisse o illustre deputado que era theologica, e 
acuna da sua comprehensão a distinccão que eu fiz, 
quando proferi que o projecto geral não era contra 
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a constituição, mas excedia os limites da mesma 
constituição. . . 

Sr. presitlente,. eu pensava que esta SCicncia. de 
legislação era mais tran;;f;cdente, c a_ sua doutn!1a 
mais difficultosa de aprcnucr-s'}! e pra.tH;ar-sr~; poreu~ 
pelo que vejo as suas regras sao mm sunptes, e su 
dependem do senso com~ui_D. _ . 

Na verdade não fazer distmccao entre o que e con
trario c o que excede os limites, é (perdoe-me o 
honrado membro ) carecer do senso cumrnum. Eu 
entendo muito hem a dí!íercn<:a, c parecia-me que 
bastam uma onlinaria inlelligência para distinguir 
que uma cousa púde não ser contraria, e ao mcsu10 
tempo exceder os limites. . 

Disse mais o honrado mciul>ro que nus marcha
mos em conformidade com a constituição, fazendo 
uma lei geral, rwrque a constituição não declara in
diYitluos. 

Ora eu convido a todo o homem que tem ouvidos 
e juizo, pam que me attenda n,a leitura ~estes dous 
arlÍ"'os ... (Leu o a1·t. 133). Falia ou nao falia da 
respomahilidade dos min_!stros ? Indica ou não in
uica indivíduos, Sr. pr(\Sldentc '? 

Passemos ao outro artigo ... ( Leu o a.rf. 1 !J6 ). 
?\ova particularidade: ~aliou dos 1!1ini~tros ~e esta
do, t! agora tw ta dos J mzr~s. E~pf'cifica ou na o csoe
eifica, Sr. presidente'! E eon.10 _,j_ que o l~onrado 
tncmlJro profere que a Clmslilm~au dctermma em 
gt•ral, sem indicai' intlividuos '!. (.lue a constitui~,;üo 
t·XÍ"C umn lei gt.•ral, e não particular a alguuw~ clas
~t·s 

0

0(\ crupnwados? :\i't_o l~a_lal ( ven.loc•-nu; o hon
rado nwmlno) : a consllluu,;ao trata ~~speclillmente 
do:- ministros dt• estado, dos CtJIISI'llll'trus 1k estado, 
Jus juiZf'S tlt! dirPilo, C ofllciacs de justiça: portanto 
tt•nhn resptmtlido. . 

Disse mais n nobre deputado que o srm proJt'rlo 
pouco mab nxten;:n ~!'ria dtl qtw o outro. Aposto 
que não contou as linhas, p~•rquc se firmas:;~ rw;;:s~ 
eonta o seu calculo. ar;hana que o seu prnJt!elu L~ 
qnasi o duplo do outro. TPnho pois ~at!sf··ito ao 
meu proposito, c os meus ;trgumcnto;; awda sub
sistem em todo o vigor. 

o SR. V.\~COXCELLOS:-Eu lamhem hei ue prin
cipiar pelas mesmas pala nas tlo illust~e deputado. 
E~tào em pé os meus argunwnto!;, cHao em todo o 
seu Yi"or. 

..\"o~a tenho a dizer que até aqui eslava persua
dido" que para entender a const.ituiçi'lo ha~tava ter o 
senso commum, mas agora conheço q11c e necessa
rio havei-a estudado, e nL·ditado profundamt.•nte, c 
que para entrar n~intelli.g;.: ncia .de set~s artigos é _in
dispensanll possui_r ~ eJulosC!plua da mlcrpt•elaçao. 

Eu acho a consttlUlcao mm clara em todos os ~cus 
artigos, e parecia-me que es:;e estudo profündi~simu 
sú era preciso para aquelle, que. se p~·upu~er ent.cn
del-a, não conforme o seu genUino e obviO senlldo, 
mas com o fim de deduzir resuttados uteis a fins par
ticulares, e alheios do seu Yerdadeiro espírito. 

A. conslituii·ão nu cap. 6. o do tit. 5. o principi<~ a 
tratar dos empregados publicos; fa~la primei~~mente 
dos ministros de estado, c deternuna que seJao res
-ponsaveis pelos actos do seu ministerio ; passa aos 
conselheiros tle estado, e especifica o mesmo; con
tinúa depois a trata_r dos juizes e m~is funccionarjos 
-publicos, e a respeito de todos faz 1gual declaraçao; 
que se deve pois concluir desta razão de ordem'! 
Ser-nos-ha licito duvidar da boa deducção c redac
cão do nosso codigo constitucional'! 
• Logo aquelle, que pretender fazer a distincção, 
que a constituição não faz, aparta-se da sua mente, 

lb~ 

e segue um trilho contrario: e isto é o que já tenho 
dt~InOll!;trado, quando proferi que segundo a consti
tuição uma lei geral deve regular a responsabilidade 
de todos os funcr~ iunarios publicos. 

,\dtuirou-se o illustrc deputado de que cu di ssesse 
que nus governos absolutos os ministros são res
ponsaveis, e affirmou que só na Turquia se podia 
diwr que houve:;~e responsai.Jilidadc .10s ministros. 
Agora é necessario uppellar para a historia: se a 
consultasse, veria quantos ministros de estado em go
vernos absolutos tt ~m sido enforcados na Europa. 

A ,·ançou outro senhor que para se conbr!ter a dif
fcrença entre o exceder os liwitt!S, e ser contrario, 
basta o senso commum. 

E' portanto o I{Ue me falta: puis confe:-so que 
nào posso comprchcuder, eomu este projt.·do não 
sendo contrario á const.ituiçãu, excede os limitt!S por 
ella marcatlos. Torno a dizer: nfto eomprchendo 
esí<t distincçüo, c por isso a chame! theolo;;ica. 

Arguiu-se finalnwnte o meu projedo put· uiw ha
ver comprchendido o processo, qtw é indispensavel 
para ter "!Tcctiva execução a doutrina ácerca dares
ponsabilidade. 

Para refutar este argumento é que eu julgo bastante 
tt•r senso comutum, e ler o wcs1uo projedo, fJIJI'I/Ut-' 
o processo <JUe se duvet·á fazer aos t:lllpl·t·gadu:; publi
r:o~. acha-se descripto na sua ult.ima par!t). l'orl<lllto 
avançar semethante proposição <! fH'ol·a d•· o não 
haver lido. Por < ~onsequencia :;ubsistt-m em tuda a 
sua for~ a os llll'US argumentos; c os illustre:; depu
tados, . r rue leu r fallaúo coutra. em ll<Jda us tem 
:thitl<tdo. 

() Sn. Cnuz FERIIEIIU:- Sr. presidente, tem sido 
su!Uc·it•ntelllcntc demonstrado por dous illnstres de
putados que o pt'OJPCio úa responsabilidade dos mi
ni~tt'tlS ·~conselheiros d•~ estado tle1·c sPr prefr,rido 
ao outro da rr.spons<thilidadr~ gc•ral de todos os em
pi·•·gados: e Cf'rlamcmtt• não sr! p•.idem produzir ar
guuwnlo~ mai!' furLes c dccisiYos. 

St .~ me lel'anto, é tão sômentc para accrescentar 
uma cin:umstaneia, que me parece de grand(~ pon
dt•rac:ão na materia. 

N,;,_ dPvemos imiwr aqnellns naçücs, quo na épora 
actua I passiio com raziln pelas mnts sabias e policia
das tio mundo, tent1n ao mesmo t.empo uma fôrma 
c!P gol'et·no reprP~t·ntatiYo muito analoga ú que se 
acha t>;:tab··leeida r.nlre nús. 

Trarr·i pam PXemplo no easo, de que se tl'ata, 
a u;u:i'tn fnl!Jrt':~a : os francezes acahiio de publicar a 
su;: lt·i dn n·spon!'abilidadedos ministros de PStado, 
c· t.'tt a Yejo distincta c separada totahnentr elas on
tras relativas aos mais funt:cionarios da nacito. 

Não a ronfundirão rom outras lei~, fizr.í'·lto uma 
lri propria c pri,·atü·a dos ministros de <'stad.1. 

l·udera citar o exemplo de out.ras na\;-'Des, mas pa
rcee-me bastante o que se acaba de praticar nesta, 
qu'' apontf'i. 

Quanto á grandcdilferença, que distingue as func
cões dos ministros e conselheiro~ de estado tias dos 
Í11ais empregados, nada posso accrescentar aos sa- · 
L>ios argumentos, que já se tem expcndido. Por isso 
permaneço n.a opinião. d~ dever ser preferido o pro
Jecto respectlYo aos nnmstros. 

O .SR. V~RGUEIRO:- Vot.o pelo projecto geral, e 
darei as razoes em que me fundo. 

. Recopilando todos os argumentos, que tenho po
dido comprehender, acho que todos concordão na 
necessidade de uma lei, que regule a responsabili
dade tanto dos ministros, como dos mais fnncciona-

43 
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rios : neste ponto toda a camara é unanime, c só 
versa a q•tcstão ~a .unica ci~cumsta~cia de se~· _ou 
não separada e d1stmcta a lm respectiva aos mtms
tros c conselheiros de estado. 

Os senhores que pretendem a separação, fundão
se já na natureza de tal emprego, já na brevidade 
da discussão e urgcncia da ma teria, e já nas palavras 
da constituicão, donde pretendem deduzir uma de
terminação cxprc~sa para esta distincçào: finalmen
te trazem-nos um exemplo da nacão fmnceza, 

l\espondendo a cs~cs argumentos, d_ig_o : 1.0
, _que 

a lei de responsabilidade para os m1mstros, e de 
tanta urgcncia, como para os mais empregados; 
pois não é attendivel araz~o que se dá, qu_e p~rae~tes 
h a lei, e que aquelles a na o tem. lstu na o c asstm: 
logu que se jurou a constituição, e f~i adoptado es~e 
systema, df•clarou-se por um dos art1gos da prf?prw 
constitlücão que os ministros erão responsave1s, c 
no mesmÓ artigo se espPcificarão os casos, em que 
se devia verificar esta responsabilidade. Veja-se o 
que diz a constitu~ção a este respeito: aqui se a chão 
marcados o~ dellctos ... ( Len o m·tigo correspnn
de1lle). O primeiro é a traição: c haverá quem diga 
que não ha lei para castigar o crime de traição per
petrado pelos Htinistros Je estado'! O mesmo se púdc 
dizer a respeito do abuso Jo poder, violação de 
lei, etc. etc. 

Sobre todos temos h·is geraes mais ou menos per
feitas: por eonseq ueneia logo que se adoptou o sys
tema constitucional com respomabilidadc dos mi
nistros, ficaràu estes respunsaveis t• sujeitos ás leis 
gera:•s, como quaesquer outros cidatlãos : não se diga 
pois que os mini,;tros de estado não tem lei de rcs
ponsahilidadt~, quando os mais funedonariosa !em. 

Entretanto ha neees:>idade de uma lei nm·a: c qual 
é o fim desta lei"! Tirar a legislação a c tua) do rahos, 
em que se acha submergida, para que com facili
dade e cxactidào se possa tornar elfectiva esta res
ponsabilidade : eis o fim particular desta nova lei, 
eis a razão da necrssidade de uma luminosa classi
fical'ito de delir.tos e penas: torno a dizer, o fim, que 
vanios prt~t'ncher, t) remir a nossa legislação desse 
cahos, dessa coufusào, em que se acha inYolta; não 
é outro, porque de facto t•xislem leis, perante as 
qtW~'S os ministros deixao de ser inviolaveis, como 
o forito até agora. 

l\w eonscquencia tanta necessidade ha desta lei 
11ara os 111ini,:tros; como para os mais ~mp• cgados. 
Deste mesmo fundamento nasee a razao de com·e
nieucia. que eu descubro na organisação de uma sú 
lei geral, que comprehenda a todos, os que exercem 
alguma jnri,;dicçilo. ou emprego. 

Hasta lt~r-se o ~ 13 do projeclo geral para vêr-se 
que todos os dl'lictos, que púdem ser imputados aos 
ministros de estado aehilo-se igualmente na classe 
daqudles, que pôdem ser attrihuidos aos outros em
prPgados. 

Em 2.• lugar convenho que este projecto levará 
mais ll~mpo a discutir-se, porém muito mais se em
pregará na discussão de dons projectos separados. 

E não é para levar-se em conta a grande vanta
gem, que resulta de termos com a brevidade possí
vel lliDU lei, que contenha em seus deveres a todos, 
os q11e exercem· cargos do estado ·? 

Levar-se-ha mais tempn na discussão, e approva
cão desta lei ; porém feita eHa, temos vencido este 
grande e~ton·o ao andamento, e consolidação do 
systema: todos conhecem os meios de responsabi
lisar os funceionarios violadores da lei. e estes 
mesm.os serào mais cuidadosos da sua conducta. 

O exemplo da França não tem analogia. Os fran
cezes quando estabelecerão o systema constitucio
nal, declararão os ministros de estado responsaveis 
pelas leis existentes ; não declarat·ão por lei parti
cular os delictos, que lhes erão respectivos. 

Quanto á fórma do processo, determinarão que a 
camara deveria deeretar a accusação, mas que fos
sem julgados pelos tribuu.'es ordinarios, e pelas leis 
geraes. 

Notarei de passagem que quando um illustre de
putado propôz nesta camara a creação de uma com
missão, que tivesse por fim o exame das infrac
ções da constituição, appareccu um grande numero 
de defensores da opinião contraria: niio quizcrão 
que se indagasse das violações da constituicão, e ai
legarão infinitas razões para firmar o seu ,:-oto con
tra a numear·ão de semelhante commissão. 

São estes· senhores os mesmos que hoje mais 
instão pela lei particular dos minist•·os de estado, P 

allegão a grande necessidade e urgem·.ia de se pro
ceder contra elles pelas suas infracções, esquecidos 
de que igual necessidade existe a respeito t.lu todo:< 
os que exercem e111prPgos publicas, porque todos 
tem a mesma Iacilidade para abusar, e tendenci;t 
para o mando absoluto. 
D~ que levo CXJ?OSlo conchío, que l'lll rigor nós st'l 

prectsamos da lm do processo, para poder haYer 
lugar a acensacão dos ministros t.lc t•s\ado. 

Uma Yrz qué a constituit-ão os declara )'(~spunsa
veis, indica os dclictos, e ttmlüs leis gemes, q 11e de
tPrminfw a,; pena!' corrt•sponden trs, nada mais falta. 
em rigot· de regra s..-nüo a e,;Jwcificac;:ão da fúrma do 
processo, segundo o disposto na mesma eonstitui
«:;ão. Niw se diga pois que os ministros de estudo 
não lem h•i, que regule a sua \"inlahilidade. 

Tom-se rcnoYado a instancia de que a constitui
ção exige separação desta lei. Porém será contra a 
constituição a lei, que t•quilibrat· a n·sponsabilidudl' 
destes e de todos os outros empregados?. 

Será contra a constituicão a lei que regular o:-: 
gráos de imputa~;ào, a grávidade dos dill'erentcs de
lictos, e por estes princípios modificar as penas, 
que devem ser sempre proporcionadas? 

Xada mais direi a este respeito; porque tudo 
quanto se tem acarretado, é íóra da ordem. 

O regimento manda que se não falle contra a ma
teria vencida, c já está declarado por voto da ca
mara, que o projecto geral não é contrario nem á 
letra, nem ao espírito da constituição. 

As razões, que se pro[et·irem, de\·em ser deduzi
das da utilidade, que cada um dos projectos apre
senta por si; e debaixo deste ponto de vista conclúo, 
que não sendo mais necessario um do que o outro, 
economisando-se mais tempo na discussão de um 
só, do que na de ambos, e sendo inqueslionavel
mente mais proficuo aquelle, que comprehende 
todos os empregados da nacão, deve este merecer a 
preferencüt, e entrar já ení discussão. 

O Sn. SoLEIL\DE :-Eu disse que no projecto gt>
ral faltava o artigo respectivo ao processo, e creio 
que se não entendeu o sentido, em que fallei. Parece
me que pel<_J. constituição os empregados publicos 
devem ser JUlgados pelo conselho de jurados e o 
projecto nada especifica a este respeito. E'' pois 
nesta intelligencia, que eu disse que se não deter
minava o processo no projecto geral. 

O Sn. ~'ERGUE!no :-Eu creio que o illustre depu
putado mnda nao leu o -projecto; e vota contra 
elle. 
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O Sn.. CesTA AGUIAR :-Sr. presidente, alguns 

dos nobres deputados, que me precederão, tem em 
rrrande parte prevenido minhas ideas, e eu poderia 
tal\'ez dispensar-m~ de fallar áce:ca ~a escolha dos 
projectos em questao, se me nao visse forçado a 
votar por um delles. Direi portanto a maneira como 
encaro a presente questão até para motivar o meu 
YOlO. . d' .d. 

Sr. presidente, quando na comm1ssão se tVl t-
rão os meus honrados collegas sobre a fórma de 
organisar o projecto de ~ei d~ responsabi~ida~e, se 
enl dous, se em nm 50 proJeCto, eu fm enlao de 
yoto que de ambos os projectos, que se apresenta
rão, se ordenasse um só, que comrre_hendesse tres 
títulos: qu9 no 1 • se tratasse dos. mm1stros e secre
ta rios de estado, e dos conselheuos de estado ; no 
2• da responsabilidade de todos os mais empregados 
puhlicos subalternos; e no 3• da fórma do processo 
rclati\'O a cada uma destas duas classes. 

Produzi na commissfto as razões, que então me 
occotTel·ào, e que já aqui ponderei, quando pela 
primeira vez se aprescntuão nesta camara estes 
dous projectos. Como porém as minhas razf>gs não 
fossem ouvidas, e os honrados membros da com
mi:<são continuassem na mesma opinião, fui forçado 
a assignar mnbos com restricçües, pox·que achando 
•~m ambos materia que approvaYa, e artigos com 
• 1ue me nito podia conformar, nilo devia rejeitar 
;unbos. nem assignar um s1.í; nem ainda assignando 
deixar til' declarar que o fasia com restricções, 
oruardnudo-me para na discussão sobre a prefcren
~ia fazer <U(Ul'Jfns emendas, ou observaçõc~ que 
julgasse adt•quadas u conscntancas com as mmhas 
idéas. 

Hoje é preciso \'Oiar, c decidir-me por um delles: 
levado desta neccssidatlc declaro que dou a prefe
rcncia no do Sr. Almeida n Albuquer·quc, pelas 
razões já ponderadas por muitos dos senhores que 
se tem pronunciado por •~stc voto, e por outr·as, que 
1~111 breve tocarei. 

E' inncgavel, Sr. presidente, que até a feliz época 
do cstabdecimcnlo do l'Y:>tema ronstitucionnl ne
nhuma responsabilidade linhão os ministros de es
tado. marcada por lei ~scripta. Elles, como ponderou 
um honrado mcmhm, erito despedidos ti Yonladc 
do soberano , <tue os nomeava, c quasi sempre 
segundo a intriga dos corlczãos : a essa demissão 
limit.a,•ilo-se todas as penas, de que se julgavão me
recedores. Seria fecharmos os olhos á luz negarmos 
esta verdade. Demais quem se animaria no sys
tema p3ssado a aceusar um ministro de estado, um 
conselheiro de estado ? Hoje mesmo, Sr. presidente, 
achando-nos constituídos debaixo dP. uma fórma de 
gorerno, que garante as liberdaaes dos cidadãos, 
nós observamos o receio, com que todos fogem de 
ter complicações com esta cl~s.se de funccionarios. 

E' preciw ser franco : os mm1stros de estado tem 
sido até aqui considerados com demasiado medo, 
E nestas circumstancias havemos nós de esperar 
pela decisão de uma lei tão ampla, e geral, como 
é o pt·ojccto do Sr, Vasconcellos? Não sabemos as 
formalidades, com que devem ser publicadas as 
leis '! Que devem passar por ambas as camaras, 
que as emendas propostas na segunda deYem voltar 
à primeira, etc ? 

E tudo isto não devr.rá custar-nos muito e muito 
tempo'! Ah! Sr. presidente, oxalá que o projecto 
do Sr. Almeida e Albuquerque passasse com abre
ridade, que tanto se faz mister ! Porém nós expe

; rimentaremos a demora, que ha de haver em grande 

prejuízo da nacão. E que tempo não consumirá o 
projecto do Sr. Yasconcellos, antes de passar como 
~' . 

Nesto collisão dieta a razão que se prefira o mais 
necessario e util. Lancemos mão desde já daquelle 
que mais nospóde aprow:Jitar,aomesmo tempo que 
o podemos conseguir com menos demora : e de
baixo destas vistas é inquestionavel que o projecto 
do Sr. Albuquerque preenche o fim desejado. Occorre 
outra razão de igual momento, e que não tem sido 
refutada pelos senhores da opposição. 

Sejamos francos, senhores ; a respeito dos mais 
funccionarios puhlicos, nós temos providencias mais 
ou menos perfeitas para os conter em seus deveres, 
c reprimil-os nos casos de excesso Portanto a res
peito delles nã~ urge tant~ .a segurança individual, 
quando a respe1to dos mmtslros de estado nós não 
temos ainda em acção as garantias, que a con·sti
tuição nos outorga; pois não se pódem perfeitamente 
dizer responsaveis, emquanto faltarem os meios 
indispensaveis para fazer effectiva e real essa respon
sabilidade. 

Tratemos pois de discutir com preferencia o pro
jecto, que lhes é relativo, concluamos com a possível 
brevidade esta lei tão necessaria para a marcha do 
nosso systema, e reservemos para occasião mais 
opporluna as providencias, que se julgarem sau
daveis ácerca dos funccionaríos tia segunda ordem . 
Tal é o meu parecer. 

O Sn. Cnuz _ FEI\1\EIR~ : - E' verdade que es 
francezes fizerao uma le1 sobre o }lrocesso. e não 
sobre os delictos dos ministros de est.ado; porém 
depois de renhidas discussões conhecerão as diffi
r.uldades, que se encontra vão nos pontos de demar
cação entre a responsabilidade dos ministros e a dos 
mais empregados, e passarão a reduzil-a a artigos 
distinctos, e muito concisos. Não fizerão uma lei, 
como esta, em quatro folhas de papel .... (Não {oi 
mais ouvido do tachigrapllo.) 

O Sn. VERGGEIRO :- ·os francezes não fizerão 
lei alguma senão a respeito do processo dos mi
nistros de estado. Nella não se faz mencão dos crimes : 
é posteriormente que a constituição· declarou dous 
artigos sobre a responsabilidade de taes funcciona
rios. Quando os francezes entrarão na marcha 
constitucional, porque hoje se governão, apenas se 
publicou a lei, que determina, que a camaa tenha oc 
direito de decretar a accusação dos minírtros. 

O Sn. CESARIO ~E ~hn.~ND.\ :-:-Está em discussão, 
qual dos dous proJectos e prefenvcl. Para motiYar 
meu voto, ex penderei alguns fundamentos, que só 
serviráõ de accessorio ás sabias razões já emittidas 
neste augusto recinto. 

E' principio inquestionavel que no systema cons
titucional todos os funccionarios publicos de qual
qtier jerarchia são resp~~saveis pelos abusos, que 
commetterem no exerciCIO dos seus empregos. E' 
igualmente certo que os funccionarios da primeira 
ordem são responsaveis não só pelos abusos, que per
petrarem, mas tambem pela ommissào, tolerando que 
os seus subalternos prevariquem impunemente : 
donde necessariamente se conclue em ultima ana
lyse, que, tratando-se de declarar e providenciar 
ácerca da responsabilidade dos primeiros, é indis
pensavel que ao mesmo tempo se tomem adequadas 
medidas quanto á dos segundos. Este argumento 
além de outros muitos, que egregiamente se tem ex
pendido a favor do proJecto geral, me determina a 
declarar-me pela sua adopção. 
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E' verdade que a co~stituição, qu_ando _trata dos Todos os empregados pódem commetter abusos 
ministros de estado, d1z que uma le1 particular de- no exercício de seus cargos; porém os abusos de 
siguará a natureza dos delictos, porque são respon- um ministro de Estado não têm proporção alguma 
saveis : porém o mesmo lambem diz áccr_ca dos com os dos empregados secundarias; um ministro 
conselheiros de estado, e o mesmo a respeito dos de Estado póde commettcr delictos como um parti
mais empregados. Daqui ~egue:-se naturalmente que cular, porém um homem particular não póde perpe
ou devemos fazer uma lCI part1cular para cada uma trar crimes proprios dos qne ~xercem semelhante 
das classes de empregados, ou uma lei geral que as lugar; portanto, nenhum cabimento póde ter a ap
comprehenda juntamente. plicacação das leis geraes existentes aos casos de 

Ora quer se entenda de nma, quer ~e outra ma- que se trata, ao menos são insufficientissimas. 
neira, eu assento que se tem p::.-een~ludo o fim da O mesmo, porém, não se póde dizer dos empre
constituição, adoptando-se um proJe.ct~) geral, ta! gados da segunda ordem, porque estes têm e sempre 
qual se nos aEr~scnta em contr~posiçao ao que. c ti verão leis que os cohibem nos seus deveres, pois, 
privativo dos numstros e c~nsclhetros_ de estado. Se além dos regimentos particularrs ha varios artigos 
se achão distiuctas por capllulos as d1ver:;:as classes de legislação que lhes são applicaveis no livro 5° das 
de empregados, tem_os sa~isfeito úqucll~s q';lc prc- Ordenações c temos o Direito Romano, que em 
tendem que uma lm particular seJa tao somente muitos rasos é subsidiaria. 
destinada aos ministros c conselheiros de estado, Conchío, portanto, que deve. ser preferido o pro
pois na realidade est~o estrs fm?ccionarios compre- jecto privativo dos ?Jinistr~s e. ronscl~ciros de Es
hendidos em um capitulo da le1 geral. . todo, cmh<~n·~_pareçao pl_aus1veis as razoes em que se 

Se me ponderão a demora, que necessanamente 

1 

firma a opuuao contrana. 
deve haver na discussi'to da lei geral, respondo que O Su. Cusromo DIAS :-:\lostrarei st\menle a uti
vale muito b_e~n o tempo, que se empregar neste lidade, on antes a necessidade extrema drsta lei de\ 
trabalho, a utll~dade, que delle ~ev~ resultar ; porque responsabilidade geral para todos os empregados 
emfim conseguir-se-h_a uma le1 umvcrsal para tod?s publicos. Todos, unanimcmPnte, esperão anciosos 
os empregado:S pubhcos. Po~ outra. parte a consti- pela reforma dos abusos : a Pstc ponto se dirige a 
tuição detcrnnna q~e se façao regunen~os para as exportação publica, desde o throno atr\ o ultimo dos 
difi"prentes secretar1as de estado, dcs1gnando-se su htlilo:". 
ndle~ os negocios, qu: ~ ~ada yma del~as devem Todo~ os emprc~ados da nação, desde o mais pc
pertencer. Da~? este prmet~w_. nao se pude tratar qucno até o supremo, Jlf'CCfsit.i"to reforma: não ha 
da responsalnh~ade dos m1mstt:os, sem no mesmo quem o duYidP. A metade ou duas terças partes da 
tem.po se especll1carem os negoc10s, que competem I na\:i"lo estão litigando e damito contra os magistrlt
a cada um. _ do;:, con Ira os seus abusos e excessos; não h a quem 

Xi"lo Pntrando na questao, se a natnrrza do em- dPll"s não murmure. 
prego de n~inistt:o de ~stado é ou não diver~a ~a d.9s Temos factos, eseusão-se palavras para se mostra
mais funcciOII!lnos,_ d_tg~ que semelhante d1s_t1_ncçao rem as prevaricações destes e outros funrcionarios. 
nunca poderet adm1t1r acer~a da_ responsabilidade, Te:11-se já aqui observado que o mal é geral: logo 
qt~e em todos reconh~ço de Identlc1!- natureza. Se_ os são insufficienles remedios pareiaes, com os quaes 
nunistros de estado sao resp~nsavCJs por concussao, iremos desagradar ao publico, e desgosta-lo. 
almso de po~Pr, etc., o~ mms empregados !ambem Por eonscquencia deve se preferir o projccto que 
o ~ão por 1guaes _dehctos; .e a _este respe1to nada é mais amplo. E quem nos poderá assegurar' que, 
ma1s. accrcscenta~e~ aos mm dt~nos a!·g~mentos, passando-se a discutir o projccto parcial dos minis
que Já se tem enutt.Jdo : ~ conclu.mdo chrm. que eu 

1 

tros de Estado,. não amorteça a confianca publica 'l 
adaptaria. com prefercncla 0 pr~Je~t~ de lei geral, ,\s revarica ões continuão · vão ~ arecendo 
como ma1s amplo e proficno ; a::mJttmdo todavdJa ?I diariat~')nte reqaerimcntos, pel:)s quaes Pfe ve qun 
outro na parte em que possa sen 1r como emen a, a ·d b d t ·d d E . . - f, 0 ., edindo a discll'•"ão progn em os a usos as au on a es. • ntre os quo 
prop~rçao que or pr ,r· ' ,., · I as exercem ha tal qualidade de gente a quem mais 

O S1~. Bwri;;TA ~EREI~lA :- Para se mostrar . a persuadem os cavallos do que os homens. Pcrmit
urgencm de u~m~ le1 partiCular sobre a rcsponsab1- ta-se-me referir um caso que tem alguma analogia. 
lidado dos nnmstros d!~ estado, afirmou-se que I N . d 1 · · . · . . 
estes funccionario" não tinhão uma sü lei pela qual 1 a casa 0 meu pae lavJa um cmxcrro que nnnto 
se podesse tornar' eiTectiva a sua respon. ~ •. ~bilidade : I f?lgava 011~ cor~·er a cavallo e chegava a ser temera
ao quo se respondeu ,que não havia necessidade de no neste dlvcrli~.~nto, ~e.sprezando as _cautellas. que 
semelhante lei, porque a eonst·. ituição marcava.todos \se lhe ae~mselha' a~. VmJando , um. dia em mmha 
os delictos, porque devião rr:sponder. como erlio a companlua, ~ropõz ~e a cor~er a parelha com outro 
traição, concussão, abuso de poder, etc. Esta pro- \ P.?r uma ladeua abaixo, e nao obstante. a admoesta-

. - ·. eno;; exacta · a ron;;tituicão não c<:pe- çao que lhe fiz, ponderando-lhe o per1go •a que se 
~ffi~~a~s( ~sos,' e~ que. se -de,;e julgar verifi~ado expunha, pôz e~ _P1'~tica 0 seu intento, porém 

d d 1 " delicto" por exemplo a traicão J o cavallo bem depiess,t o desanganou, !arreando-o 
ca a nm es 0 - ' ., · ' ·' •' ·~por terra quasi morto Ficou por - · Sabemos, porque a constituição o diz, que devem . ' . · · co~se~ucnc1a 
ser punidos por traição ; porém como ~aberemos as acreditando mats no cava~lo d~ que em m1m. 
hvpotheses, em que se deve eonelmr que houve 1 Semelha!ll.emente se po~e drzer 9:ue as vozes dos 
trai cão ? Como se. ha de applicar uma pena, que se I que se queu~1o e admoes~ao clamao n~ _deserto, e 
não· acha designada por lei 1 Qual deverá ser a cmq:uanto nao l~ouver a lCI da responsabilidade que 
marcha do processo, que indispensavelmente se ha co_lnba as autoridades, todos os clamores serão inu
dr. formar, para ser julgado competentemente ? te1s. 
Logo de maneira nenhuma se púde prescindir de Levará mais tempo a formação desta lei geral, 
uma lei regulamentar, que explique a constituição: porém sendo patentes as discussões, as proposicões, 
e emquanto ellanão fôr sanccionada, podemos dizer que se publicarem neste recinto, sempre farãÕ ai
que os ministros não tem responsabilidade. guma impressão n« 1s animos daquelles que forem 
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capazes de se achar presentes, e a noticia será le- já_mais sustentar a proposição contraria , que por isso 
vada aos ausentes. nao deve passar de man eira alguma neste recin to. 

Ainda que entre elles existão muitos que de nada Todas as nações que tem adaptado a nova fúrma de 
t êm medo, comtudo nem todos deixaráõ de conhe- governo, reconhecem es te principio essencial, c por 
cer a necessidade de reformar sua conducta. elle tem legislado sobre os mmos de tomar etlectiva 

Portanto, dou a prefereneia ao projecto geral para cs t~ responsabilidade. Nús Lambem pela mrsma 
todas as autoridades, e muito mais me confirmo razao, e segumdo o seu exemplo devemos organisar 
n es ta opinião, quando considero que sem esta lei uma lei particular a respeito das fa ltas desta classe 
não se póde dar verdadeira segurança publica. de funccionarios, d istinctos por natureza de todos os 

O SR. BAPTISTA PEREillA:- O nobre deputado, outros, que occupão cargos pubhcos. 
que acabou de fallar, fundament a o seu voto a favor E' escusado repetir que os ma1s emp1egados são, 
do projeclo geral nas prevaricações do s magistrados e sempre farão cons1derados suj eitos ás leis, que 
e mais au toridades . l'orém já por vezes se tem regulao a sua conduct~. pubhca, e pu nem os erros 
demonstrado, que tanto os magistrados, como as de seu s offic10s. hca portanto manifesta a 
mais autoridades secunda rias são suj eitos ás leis / necessidade urgente de uma lm regula n1 entar, que 
existentes pelos erros em seus officios. Já se pon- marcando os casos, ~ gráos da responsabilidade dos 
derou que os crimes de concussão, soborno, e outros I numstros e conselheiros de estado, real isu uma das 
estão prevenidos por leis existentes: temos mui tos pn ncip.aes gara ntias da nossa constitui ção. O oh
artigos nas ordenações , nas leis extravagantes , e nos! Jecto . e de mn1ta transcendencia : além de so 
r egimentos dos tribunaes, que impõe penas aos! especificarem os. casos, em crue. se eleve verificar 
magistrados, e mais funccionarios prevaricadores·. I essa respons~bll1dade, é md1spensavel que se 

Logo qual é a razão pol'que se commettem impu- determme a forma do processo, e se designem as 
wmente os crimes, que o i Ilustre deputado aponta? pen_as co!-nspondentes aos_ gráos dos delictos. Estas 
Será por falta de leis? Não seguramente: esta razoes nao .. sao mmhas; sao dos melhores publi 
impuQ.idade nasce da inobsenancía da legislação . Cistas, r- Ja tem s1do expend1das neste augusto 
Portanto não urge tanto a necessidade de uma recmt.o.. . . . ·-
lei nova a est.e respeito, como a qu e se deslinu. lns!StJreJ mnda contra a opmwo do i Il ustre depu
particularmente aos ministros de estado : nem nós ta~o, que affirmou que os m1m~tros do estado já 
deveremos fazer uma lei para que se executem erao . responsave1s ante:s de JUrado o systema 
as outras existentes; pois estas es tão em vigor, constitucwnal. Sob _a ant1ga fórma de governo, os 
emquanto não são legalmente revogadas: as leis não mm1 stros nem tmhao leis ou regw1 entos alguns, 
prescrevem, que os tornassem vwlave1s, mas até nem podião Eer 

Demais, Srs., abusos ·de poder, patronato, considerados como rc_sponsaveis pelos actos do 
suborno, e outros de lictos sempre houve, c hão de governo, os quaes erao meramente e!Teitos da 
haver em toda a pu.rte do mundo, que não tôr vontade do soberano, que reunia em si o exercício 
governada por anjos. Nós devemos procurar o de todos os pod:.res mages laticos. Por isso elles 
r emediô do maior mal, sem contar jámais com a nunca referenda v ao os decretos, como o devem a"'ora 
perfeicão absoluta , que se não dá nas co usas humanas. fazer, para terem execução. 

0 

Se o n·obre preopinante apont~sse· um meio efficaz Todas estas razões confi rmão a necessidade, que 
para fazer executar as le1s ex1stentes, eu me com- temos , deu_ma le1 espec1al, que alllJJhe e explique 
formaria . com a sua opinião; porém dizer que os a constllmçao do ~mpcno a respeito da rcsponsa
magistrados e mais empregados commet tem excessos bli1dade dos numstros de estado, que podemos 
nos seus officios, porque não ha lei, que os cohiba, chmnar.abasefundamentaldo govRrnorepresenlativo . 
é avançar uma proposição inteiram ent e falsa . Por E' prec1so que se expliquem os casos em que se 
tanto não póde subsistir o seu argumento. pode Julgar venficado, por exemplo, o crime de 

O S C . D . N- d' .. tra1ção, o de concussão, etc. cuj os de lictos são 
·- R. . ~sTonJO IAS· -:- D.o ISSe g:ue nao Simplesmente apon tados na constituição. Concluo 

h.avwo .le1s acerca dos m.ag1strados} mais ,1ut,~ - po1s .que se faz ab~olutamente necessaria a prefe
ndades. estou be_!TI. ceito que existem . O ln1o rencw do proJeCto especial,. sobre os ministros 
qmnto das ordenaQoes me contentana, se elle fosse de estado destes <>randes funccwnario 1 r 
apphcado aos cnmmosos, ass1m como tem mmtas . ' " . , . . 5 pu l Icos. 
vezes sido aos innocen tes. Porém estas leis nem se O SR. Onon~co MENDES:- Tenho a respond er 
executão, nem se podem exer.utar, pelos innume- a uma proposiçao, que avançou . o lilt~stre preopi 
raveis embaraços, que fazem su!Tocar . as vozes do nante, querendo fazer uma diStin cçao, que não 
queixoso, como já o fez ver n!llta casa um illustre posso adnuttlr . D!sse que os mmislros não são 
deputado . respon ~a~m,s pelos cnmes, que possão ter commet-

Qual é o opprimiclo, que no estado actual da t~do ate a cp.oca presente .. Eu sustento que elles 
legislação se ha de animar a tentar uma accusacão sao rcsponsa\·eJs desde ? dia, em que se Jurou a 
contra um magistrado ou qualgLi er outra auto- co~stituiçao_. N: na achao- se ~p ontadas os delictos, 
ridade ? Deve primeiramente pedir para isso licenca ~1 que devao responder: 0 Ja . que. me lernnte!, 
ao desembargo do paçp; e j;i is to não se faz sei:n fallDrei lambem sobre um pnnci-piO, que ouvi 
dinheiro; trabalho, tempo, obstaculos, etc. Portanto ex~ender. . 
póde-se di?er que taes leis são nullas ... ( ~ão foi l retende-se q.ue a let dm'e marcar as circ ums-
mais ouvido pelo tachygrapho .) tanc1as necessaj ws, para se Julgar venficado qua l

quer dos dehctos, que podem commetteros ministros. 
O Sn . MARcos ANTONIO :-9 nosso governo é En digo que semelhante methodo é co ntrario a 

monarchico-representativo; n'elle não se consi- todos os principio3 adm ittidos pelos melhores publi
derão os ministros inviolaveis, mas sujei tos· á lei. c1stas . A le1 eleve especJficar os dclíctos e a sua 
Antes porém de ser abraçado este systema não natureza e . penas correspondentes, mas nun ca 
havia leis, que positivamente os punissem pelos C1 rcumstanc1ar os casos; pois nunca faltiio pretextos, 
actos de seu ministe rio. Portanto não se poderá que .fazem vanar as hypotheses, e tornão por 

44 
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consequencia inutil a lei. Tal é a consequencia das 
leis casuísticas. 

O SR. VERGUEIRO:- Vou fallar tão sómente 
contra uma assercão anti-constitucional, e anti
social, que proferiÜ o illustre deputado o Sr. Marc?s 
Antonio. Disse, apoiando'-se nos melhores. pubh
cistas, que os ministros não erão responsavms antes 
da existencia desta lei. Tal proposição chamo eu 
anti-constitucional, e anti-social. Se os min~stros 
de estado fossem inviolaveis pelos seus dehctos, 
ser-lhes-hia licito conspirar até contra a pess_?a do 
monarcha, promo,"er revoltas, e contractar Ciladas 
com os inimigos do estado, etc. . 

Não havia por ventura no governo ant1go penas 
coiTespondentes a taes delict?s? Se os ~i!tistros 
de estado os tivessem commett1do no exerctciO dos 
seus empregos, não serião por elles condemnados 
pelos tribunaes ordinarios, ou pelas alçadas, que 
para tal fim era pratica crearem-se? Isto se n~o 
póde admittir; e creio que o honrado membro nao 
reflectiu bem, quando generalisou uma semelhante 
opinião. 

Não erão responsaveis, é verdade, '!las de ~acto, 
e não de direito : não erão responsaveis pela Jgno
ranc.ia dos tempos, assim como o poder judiciario 
nenhuma responsabilidade vinha a ter. Obravào em 
nome do soberano, a quem se attribuia o bem ou 
mal, que resultava de seus ~ctos: não tinhão c_rim~s 
para com a nação, que se JUlgava mer~ pacwnte, 
mas para com o soberano, que reuma todos os 
poderes poli ticos. _ . . 

Pela sua alta representaçao mnguem se ammava 
a formar contra ellcs queixas; portanto era-lhes 
permittido obra~ a. se~ sah:o. e neste sentido se 
podião chamar tao mv1olayms, como os monarchas. 
Porém logo que se proclamou ? cons~it~içà~, ~ogo 
que a nacão recobrou os seus maufenve1s direitos, 
•e se reéonheceu a necessidade da divisão dos 
poderes magestaticos, ficarão os ministros respon
saveis para com a mesma nação por todos os abusos 
de seu poder. 

Esta responsabilidade até foi sanccionada por um 
decreto, que para tal. ~m foi publi_cado. Portant_o 
não se diga que os mm1stros nao erao responsavets 
antes da lei constitucional. Logo que havião leis, 
que decreta vão penas a certos e dete~~inados deli
ctos, tão sujeitos esta vão a ellas os m1mstros, que os 
houvessem de commetter, como outros quaesquer 
cidadãos; pois não havia artigo algum expresso, 
que os isentasse de dar contas dos seus actos. 
Diga-se él:ntes que a prepot~l!cia por u~ lado, e a 
ignoranCia por outro os faz1ao de Íitcto nnmunes de 
toda a violabilidade. 

O SR. AuiEIDA E ALBUQUERQUE: -Se a consti
tuicão fosse escripta em grego, t.alvez não soffresse 
tantas e tão differentes interpretações, corno aqui 
se tem dado. Ainda ha quem sustente que esta 
expressão .... (lett.) <<Uma leipa1·11:cularespec·ifica.,·á 
a 1w.ture=a destes delictos » quer dizer uma lei 
"eral que comprehenda todas as classes de empre
gado~. O que disse o illustre deputado (o Sr. Odorico 
Mendes) ácerca da 9-escripção dos caso_s, em !JUC se 
deva julrrar verificado qualquer dehcto, e uma 
verdade; "'porém nem por _isso a lei,_ que van~os a 
fazer, deverá ser tão concisa, que nao especifique 
os diversos gráos de criminalidade, e as penas 
correspondentes. (Con~inuou o illustre ~ra~or a 
discorrer sobre as qualidades, que se devenao Julgar 
essenciaes a uma lei de responsabilidade, mas não 
foi bem entendido pella tachigrapho.) 

. O Sa. Onoaico MEND~s: -H uma ~ousa é espe
cificar a natureza dos dehctos, outra ctrcumstanciar 
os casos em que elles se verificão . . . . (Não foi m~is 
entendido pelo tachygrapho.) 

O SR. CusToDJO DIAs :-Quanto disse um illus
tre deputado, que precedeu, fundado nos melhores 
publicistas, em nada se póde propriamente referir 
aos actuaes ministros, que tendem directarnente 
ao despotismo, quando não lhes vale o mandado 
do imperante .... (A' ordem! a'ordem!) devendo 
ser o governo representativo e constitucional, logo 
que se proclamou este systema, são sujeitos desde 
aquella época ás leis ·do livro quinto das ordenacões, 
por todos os seus abusos e prevaricações. Bem é que 
aquellas leis, como já disse, se appliquem aos crimi
nosos, e não aos innocentes. Aliás serião elles inviola
veis até que apparecesse a lei da responsabilidade: o 
que Deus de nós aparte. 

O Sa. CuNHA MATTOS :-Ao que sabiamente 
expendeu o iliustre orador o Sr. Vergueiro sobre a 
antiga responsabilidade dos ministros· de estado, eu 
poderia citar muitos exemplos da historia de Hespanha 
e Portugal. Entre outros ministros, que forão casti
gados tanto antiga, comomodernamenteem Portugal 
occorre me morar aquelle que foi degolado no tempo 
de n. João IV. por entreter correspondencias com 
o duque de Olh·arcs : o conde de Castello .l\lelhor 
foi expatriado, e modernamente José de Seabra foi 
desterrado para Africa. 

Eu poderia apresentar listas de ministros punidos 
pelos seus delictos; por consequencia sempre forào 
responsa,·cis para com o monarcha, que, como se 
sabe, exercia só por si toda a soberania. Adifferença, 
que se póde notar depois do systerna const,tucional, 
e que passarão a ser respom:aveis para com a nacão, 
a cada um de cuj~s membros compete acção popÜlar 
para os denunctar e accusar pelos delictos, e 
confot·me os meios, que urna lei deve indicar. 
Não póde portanto passar o principio, que se 
estabeleceu. 

Julgada a materia sufficientemente discutida, 
procedeu-se á votação da camara, que se declarou 
pelo projecto especial respectivo aos ministros, e 
conselheiros de estado. Então deu parte o Sr. secrr.-· 
tario Costa Aguiar dos dous seguintes officios, que 
acabava de receber, e os leu, 

« OFFICIOS 

<< P1·imeiro 

<< lllm. e Exm. Sr. - Hemetto a V. Ex. para ser 
presente á camara dos deputados, com a informacão 
do governo das armas da província de 1\linas-Geráes, 
o requerimento e documentos de D. Joanna Pereira 
de Vasconcellos, pedindo metade do soldo, que 
percebia seu fallecido marido, João Haymundo Ah·es 
Gallé, tenente do 2.0 regimento de cavallaria da 
I. a linha.- Deus guarde a V. Ex. Paco 15 de 
Junho de 1826. -Barão de La.ges.- Sr. "Jcsé Ri
cardo da Cosia Aguiar de Andrada. »-Foi remet
titlo com o mencionado requerimento á commissão 
de fazenda. 

<<Segundo 

<< lllm. e Exm. Sr.-Representando o conselheiro 
de estado, presidente da província da Bahia, que a 
provisão de 17 de Novembro do anno· passado. que 
lhe fora expedida pelo conselho supremo militar, 
declarando o art. 28 da carta de lei de 20 de Outubro 
de lb'23, não acautella todos os inconvenientes, que 
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podem suscitar-se entre os presidentes e comman
dantes das armas no exercício de suas funceões, 
quanto na carta regia de 10 de · Maio de 1799, airi
gida ao capitão general daquella província, e ~as 
instmccões da mesma data, de que remette cop1a, 
dadas âo governador das armas pal'a alli nomeado, 
tudo se acha providenciado, e que por isso lhe 
parecia conveniente que a sua disposição fosse 
mandada executar: Ordenou-me S. M. o Imperador, 
que remetesse a V. Ex. para deliberacão da camara 
dos deputados, por pertencer tal maíeria âs suas 
atLribuicões, tanto o incluso officio do dito presi
dente, éomo as copias da citada carta regia, e das 
instrucções.-Deus guarde a V. Ex. Paço ~5 4e 
Junho de 1826.-Barão de Lages.- Sr. Jose RI
cardo da Costa Aguiar de Andrada. -Foi remet
tido ás commissões de guerra, e leis regulamen
tares. 

A este tempo achando-se redigido o ollicio, que 
pela deliberacão da camara se mandara expedir á 
repartição dos· negocias da guerra, sobre a indicação 
do Sr. Cunha Uattos, ácerca dos milicianos da pro
víncia de ~li nas Geraes, o Sr. secretario Costa Aguiar, 
o submetteu á approvação da camara, depois de o 
haver lido ; e este assumpto deu lugar ás reflexões, 
que produzirão. 

O Sn.. SouzA FRANÇA:-Parece-me que se não deverá 
dizer -constando- porque esta camara não tem 
documentos, que atte~tem o facto. Melhor seria que 
se usasse desta ;Jhrase....:..sendo presente á camara pela 
indicacão de um dos seus membros.- Nós não po
demos· dar por certo aquillo, de que só temos noticias 
vagas. 

O SR. DuARTE SILVA:- Eu me conformo no mesmo 
voto ·mas requeiro que se não especifique o nome 
do Sr. deputado, que fez a indicação. 

O SR. Cmuu. MATTOS :-Não tenho duvida que se 
declare o nome, quando o meu fim não é se não de
fender e pugnar pelos interesses do povo do Brazil 
Eu não vim a esta camara para outro objecto. 

O SR. Lrxo Cou·mmo:- Eu concordo que o oflicio 
seja concebido com a emenda additiva do nobre de
putado o Sr. França. Quanto á suppressão do nome 
do illustre proponente, não descubro utilidade nem 
inconveniente algum. Todos o verão nas actas; 
todo o mundo o saberá. Por ventura recêa-se algum 
mal, se o ministro souber o nome do Sr. deputado, 
que fez a indicação? 

O SR. DuARTE StLVA: -Longe de mim semelhante 
idéa !. . . }las desejava que nesta camara não se 
fallasse senão em geral, e nunca especificando os 
nomes dos senhores que fazem propostas, seja qual 
fôr o objecto e fim. 

O Sa. Cu:o<nA l\IAnos: -Quando fiz esta indicação, 
rstava assim como ainda estou, convencido de que 
o ministro da repartição respectiva não tem parte 
alguma em semelhante atrocidade : acho até im
possível que concorresse para tão escandalosa ar
bitr.ariedade. Porém só tive em vista defender a 
causa ua nação, seja quem fôr o culpado : quero 
advogar o direito dos povos, e a determinação da 
lei. Para semelhante fim não só farei uma indicacão, 
mas tres mil. se fôrem precisas : se isto escandallsar 
alguem, certamente esse é o culpado; pois eu de
nunciei o facto, não apontei, nem sei, quem seja o 
auctor, ou auctores. 

O Sn. CosTA AGUIAR: -A questão versa tão só
mente sobre a redacção do officio, e não sobre a sua 

mdteria, que em tudo é conforme á deliberação da 
camara. Eu assento pois que cessaráõ todos os escru
pulos,se depois das palavras-constando-se accres
centarem estas-_pela indicação de um dos seus 
membros, etc.- Por uta maneira fica · bem claro 
que a camara não dá por certo o facto de que se 
pedem esclarecimentos. 

Consultou o Sr. presidente o voto da camara que 
approvou o officio com a emenda additiva. ' 
. O mesmo senhor declarou então que se passava 
a 2.a parte da ordem dodia, isto é ás segundas lei
turas de indicações, e projectos, e á leitura de pa
rece~es de commissões: e logo o Sr. secretario Costa 
Ag~uar le~ pela segunda vez a proposta do Sr. Ce
sarw de Miranda, apresentada na sessão de 12 deste 
mez, para que a camara se dividisse em tantas com
missões, quantas fossem as leis regulamentares, que 
se houvessem de fazer; e contra ella proferio as se-
guintes razões. · 

O Sa . .V ~scoNCELLos :- ~sta indic~ção não póde 
ser adm1tt1_da p~la sua mater1a, e por 1sso julgo que 
nenhuma drrecçao se lhe deve dar. A camara já es
tabeleceu uma commissão de leis regulamentares 
para formar as leis, que coubessem no possível. Eu 
como mem~ro desta c~I?missão posso _certificar que 
para a sessao actual Ja temos suffic1ente materia 
n?s projectos, que se vão discutir, e se achão oraa
n~s.ando ~a com~issão. Temos as leis de respon~a
bllidade, a da liberdade da imprensa, a da na
tur!llisação e muitas outras bastantemente urgentes. 
Alem desta raz~o eu accres~en_tarei, que acho pouco 
coQforme o objecto desta md1cacão com a marcha 
que a camara já se tem proposto.· ' 

O Sa. CESARIO DE l\IIRANDA:- Quando fiz esta 
prop~sta, tive por fim promover os trabalhos sobre 
as le1s regulamentares, que são de toda a urgencia : 
era o ~eu. intuito te~mos impreterivelmente na 
ordem diar1a das sessoes uma destas leis em dis
c_ussão. Não suppunha que a commissão respectiva 
tivesse os seus trabalhos tão adiantados ; e realmente 
nessa occasião ainda se não achava em discussão 
lei alguma regulamentar. Conhecendo pois que as 
circumsta~lCias são muito diversas, das qu~ eu me 
figurava JUlgo agora que a minha indicacão não 
póde prestar a utilidade que eu esperava, e por isso 
peço licenÇa á camara, para a retirar. 

Não havendo quem se oppozesse· a este requeri
mento, consultou logo o Sr. presidente o voto da 
camara_, a qual annuiu á instancia do illustre orador. 

Contmuando-se. na; materia da ?rdem, procedeu 
o. Sr._ J.o secretano a segunda leitura de uma in
diCaçao do Sr .. Moura, apresentada em ses::ão de 12 
do co~rente mez, para a crcação de um seminario 
em V1l~a V~çosa na. p~ovinci~ do Cea:·á; a qual foi 
submettlda. a comm1ssao . de mstrucçao publica; e 
de um proJecto do Sr. Se1xas, offerecido na mesma 
s.essão, para se perJ?!tlirem as co~panhias, que 
t1verem por fim fac1htar a navegacao dos rios do 
ímperio; e foi este dirigido á comniissão de com
mercio, agricultura, industria, e artes. 

Seguiu-se . a leitura de pareceres das commissões, 
e o Sr. Odonco Mendes, como relator da com missão 
da redacção do Diario, produziu o seguinte: 

cc PARECER 
« Conhecendo a commissão da redaccão tio Diario 

que um só redactor não póde dar c01ita dos nosso~ 
tr~ba~hos, e que em consequenc_ia sempre tem os 
Dtarws de andar atrazados; e guiando-se outrosim 
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pela experiencia da assembléa constituinte, ~ue a 
final tinha dous redactores ; propõe para este mister 
ao Dr. Fr. Cu.stodioAlves Se!rão, em 9uem concorrem 
talentos e conhecimentos propnos, para poder 
desemp~nbar tão trabalhosa tarefa. E acha '{Ue elle 
deve ser remunerado com a mesma quantia, que 
recebe o Dr. Francisco Gomes de Campos, por ir 
tomar sobre si igual trabalho. Paço da camara ~os 
deputados · 10 de J unh'? de 1826.--:-111 a.noel Odonco 
Mendes.-Candido Jose de Arau;o Vtanna.-Ja
'JI,Uario da Cunha Barboza. 

Sendo este parecer offerecido á votação, foi ap
provado depois de breves reflexões 

Lêu o mesmoillustre orador este outro : 

cc PARECER 

c< A commissão da redacção do Diario reunida á 
de fazenda examinando a indicação do Sr. l\I~q11;es 
de Sampaio, que pede porte franco para ~s Dzanos 
desta camara, e a do Sr. Nabuco, que tao bem os 
quer para os do, senad~, _observa que a_ res~
lução da assemblea constitumte a este respetto nao 
foi revogada: o que entendeu o governo, que a 
mandou observar no Correio, onde de facto os 
Diarios de ambas as camaras tem franco o porte. 
Por isso a commissão é de parecer que não ha neces
sidade de providencia nova. » Paco da camara dos 
deputados 16 de Junho de 1826. ~Candido José de 
Araujo V-ia'JI,na.-11/anoel Odonco ~fendes.-Ja
'JI,Uario da Cunha Barboza.-Joaqutm Gonçalves 
Ledo.- N icoláo H errera. -José de Rezende Costa. 

Sendo lido na mesa, foi approvado sem impu
gnacão. Teve depois disto lugar o Sr. Silva Telles, 
pará ler, como relator da commissão de legislação, 
o seguinte 

« PARECER 

·cc A commissão de legislaç_ão, e de _justiça civil; 
e criminal examinando o proJecto de lei do Sr. depu
tado José Thomaz Nabuco de Araujo, (*) que te~ por 
fim abro()'ar a provisão do conselho supremo mihtar 
de 23 d~ Novembro de 1825, o julga digno de se 
imprimir, para ser discutido, por isso que aquella 
provisão é contra direito expresso, e de nenhuma 
sorte póde subsistir á face das11eis existentes q~e 
prescrevem a fórma regular do processo para pedir 
as injurias, perdas, e damnos causados_ a qualquer 
cidadão, ainda que militar seja, e amda q!le as 
mesmas injurias, p~~das, e damnos _pro~edao de 
suppostos crimes militares, de que o Cidadao tenha 
sido absolvido. » Paco da camara dos deputados 
16 de Junho de 1826:-Antonio da Silva Telles. 
-Antonio Augusto da Silva.-José da Cru:: 
Fen·eira. 

Foi lido pelo Sr. primeirosecre~ario, e sendo posto 
em discussão, teve a palavra, e dtsse 

O SR. Y ASCONCELLos :-Eu approvo o parecer 
da commissão na parte, em que reconhece que o 
conselho supremo militar nenhum poder tinha para 
revocrar leis· pois do contrario dar-se-hia a essa 
provisão um~ força que nunca póde ter, e admit
ti:r-se-hião principias erroneos, e absurdos. 

O SR. CRuz FERREIRA:- (Não foi ou·vido pelo 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA:-Eu voto contra o 
parecer da commissão, porque a provisão do con
selho supremo mi~it_ar não. podia revog~r as l~is 
existentes. A proVIsao contem uma medida legis
lativa, e tae~ são os absurd~s, em_ qu~ labora, que 
eu digo affoitament_e que amda nao 'Yl um _monstro 
semelhante em legislacão. Parece Impossivel que 
fôsse obra de um tribunâl, cuja autoridade é circums
cripta por leis. 

O conselho supremo militar publicando esta 
provisão não só exerceu as attribuições do corpo 
legislativo, mas ainda fez mais, deu-lhe força retroa
ctiva. Por isso julgo, que a commissão não fundou 
bem o seu parecer, quando suppõe necessaria a 
revogacão de semelhante provisão, que por sua • 
natureza é irrita, nulla, e de nenhum effeito. A com
missão devia assim declara-la: os actos que por sua 
natureza são nullos, e insubsistentes, não dependem 
de leis que os derroguem; são por si mesmos irritos, 
e inexequiveis. 

Tal é esta illegal provisão, que nenhuma força 
poderia ter ainda antes de proclamada, e jurada a 
constituicão ; pois nunca os tribunaes ti verão direito 
de revogâr alegislacão. Portanto reprovo o parecer, 
e é o meu voto que· seja declarada irrita, nulla, e 
inexequivel a provisão, de que se trata; e se houve
rem outros termos ainda mais expressivos, eu delles 
me servirei, para nostrar a nullidade, e o absurdo de 
semelhante diploma. 

O Sn. CuNHA MATTOS:- Sr. presidente, ainda 
que eu respeito muito os sabiosmembros do conselho 
supremo militar, e esteja convencido da vasta 
extensão dos seus conhecimentos, ainda que eu 
reconheço que as provisões dos tribunaes não podém 
jámais ter força contra as leis existentes; não posso 
todavia deixar de declarar que aquella, de que se 
trata, é sómente proprio dos seculos barbaros. Para 
eu apresentar a minha opinião sobre a questão, que 
se ventilla, cumpre-me remontar á fundação da 
monarchia portugueza, visto que as nossas leis 
militares tiverão origem, e os forão transmittidas 
pelo governo de Portugal. 

No tempo do Sr. D. Affonso Henriques, e nos 
que proximamente se seguirão, o povo portuguez 
era todo militar, todos os cidadãos erão soldados, e 
durante a guerra tinhão por chefes supremos o al
feres-mór e os adiantados, os quaes para adminis
trarem justiça ás tropas conservavão junto de suas 
pessoas juizes tirados da classe dos ricos-homens, 
ou dos cavalleiros. Estes. juizes davão appellacão 
nas causas crinles, e em algumas civeis para os re
feridos adiantados, e estes nas de sangue para o al
feres-mór. 

No tempo do Sr. Affonso IV crearão-se os fron
teiros-móres, em lugar dos adiantados, e ficarão 
com as mesmas attribuições, tendo como seus audi
tores-geraes os sobre juizes, e dando appellacão nas 
causas cíveis. e nas criminaes de maior entidade 
para o alferes-mór. 

tachygrapho. 
O SR. VASCONCELLOS : -(Não se 

escreveu o tachygraplw.) 

Pela chegada do conde de Cambridge a Portugal 
com os soccorros inglezes no anno de 1381, creou o 
Sr. D. Fernando as duas novas dignidades militares 
de condestavel, e marechal, o ultimo dos quaes to
mava conhecimento das causas crimes dos soldados, 
e de algumas civeis durante a campanha, dando 

entende 0 que appellação nas ~e maior monÚI; para o con~estavel. 
Isto mesmo praticarão os condeis e os anadeis-móres 

(*) Veja-se a sessão de Lo do corrente. 

no reinado do Sr. D. Affonso V, emquanto forão 
considerados como dignidades do exercito. 

No reinado do Sr. D. Sebastião mudarão as 
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cousas, pois pelo regimen~o das o~~enanças de U>70 
determinou-se que os cnmes mllitares, e alguns 
casos cíveis fossem julgados pelos capitães-móres, 
e P!!los c~rregedores, ou proved.o!es das comarcas. 

Foi no mtruso governo dos F1hppes, que se no
mearão os capitães-generaes, e governadores das 
armas, os quaes tínhão o~vidores, que tomarão_ C?
nhecimento das causas cnmes, e de algumas crve1s 
dos soldados; porém restabelecendo-se o governo 
legítimo pela acclamação do Sr. D. João IV, foi 
creado o conselho de guerra, para o qual davão 
appellacão os auditores-geraes das sentenças profe
ridas eni causas cíveis procedidas de contractos ce
lebrados pelos militares depois do seu alistamento. 
Outro tanto foi determinado pelo regimento dos go
vernadores das armas do I. o de Junho de 1678, e 
assim se praticou constantemente até apparecerem 
luminosos princípios do verdadeiro foro militar na 
lei de 21 de Outubro de 1763, que attribuiu ao co
nhecimento das justiças ordinarias as causas cíveis 
dos militares. 

Aventurando agora as minhas reflexões sobre a 
materia, não duvido declarar que esta lei de 21 de 
Outubro de 1763 estabeleceu as verdadeiras raias 

'dos fóros civil, e militar; ella é justa, é santa, e 
nada tirou do que pertence aquella honrada corpo
racão. 

ainda hoje se observa, porque os ministros estão 
nesta intelligencia. 

A lei dos presidentes das províncias publicada 
em 20 de Outubro de 1823, tem soffrido iguaes in
terpretações por meio de consultas e provisões .... 
(Não foi mais ouvido pelo lachigra.pho.) 

O Sa. TEIXEIRA DE Gouvh :-Não se póde ad
mittir o principio de pertencer aos trihunaes a in
terpretação das leis. Depois de jurada a constitui cão 
a interpretação authentica compete exelusivamente 
á assembléa, pois só a ella pertence a formaeão das 
mesmas leis. . • 

A constituição é bem clara, nem é de presumir 
que os tribunaes a ignorem, ou pretendão dar-lhe 
uma intelligencia abusiva. Portanto não admitto a 
razão de que o conselho supremo militar emittindo 
aquella provisão, exerceu a faculdade de interpretar 
as leis existentes: -~ quer por esta razão, quer pelos 
fundamentos, que Ja expuz, conclúo que a provisão 
não deve ser revogada, porque sempre foi nulla, e 
sem força alguma, mas como tal declarada, para que 
se não julgue que ella em tempo algum pôde pro
duzir effeito. 

O a c to de revogar suppõe valor, e força no artigo 
que se revoga, e validos os actos, que por elle se 
obrarão antes da revogação. Isto é o que se não 
póde tolerar no caso presente, porque a provisão 
por sua natureza deve-se reputar como nunca exis
tente. 

Dito isto, enviou á mesa a seguinte 

« ElllENDA. 

~r. presidente, eu não sou dos militares mais 
janorantes, e estupidos, comtudo quando se trata 
de materias propriamente cíveis, calo-me, porque 
de semelhante objecto nada entendo, nem posso ad
mittir que um homem, cuja profissão é meramente 
a das armas, possa ter os necessarios conheci
mentos, para decidir de materias de jurisprudencia << Que se imprima com a emenda seguinte ao 
civil, que todos reconhecem ser uma sciencia, que art. I. o -Que fica declarada irrita, nulla, e abusiva 
requer applicação, e estudo positivo. a provisão do conselho supremo militar de 23 de 

O militar deve saber da arte da guerra, o juris- Novembro de 1825.-Teixeira de Gouvêa.. » 
consulto e o magistrado da seiencia das leis: as Sendo apoiada competentemente, continuou a 
profissões são mui diversas ; ambas são muito discussão, pedindo a palavra, e explicando-se por 
nobres, muito honrosas, e dependem de estudo, e estes termos. 
exercício; porém são distinctas inteiramente quanto 0 Sa. yERGUEIR~ :- Sr. presidente, eu peco a 
á sua natureza, objectos e fins. Portanto toda a al- V. Ex. haJa de comrrdar o Sr. secretario para .fazer 
teracão, que se fizer nestes princípios, é perniciosa a leitura da provisão, de que se trata, para completo 
para· todos os cidadãos tanto militares, como de esclarecimento da camara. 
outra qualquer classe. 

Destas razões conclúo que, ainda que a provisão Tendo sido satisfeita esta requisição, continuou •. 
podesse revogar as leis dos fóros militar e civil, não O mesmo Senhor:- A' vista deste contexto 
deveria jámais ser admittida entre nós. Porém pre- quem deixar~ de conhecer que semelhante provisã~ 
valecendo as sabias razões expostas pelo illustrc de- nenhum cabtmento, nenhum valor poderia jámais 

1

putadoo Sr. Gouvêa,_ eumepr~muncio pelo seu voto ter? O que temos nós pois a obrar em tal caso? 
; e quizera que esse d1ploma seJa declarado nullo, e Iremos revogar esta provisão, isto é, um acto de 
sem algum vigor. usurpação do poder legislativo? Sr. presidente 0 o Sa. v ASCONCELLOS :-:-Quando me declarei pelo projecto de maneira nenhuma se imprima. ' 
parecer da commissão, só tive por fim que 0 pro- O que nos convém fazer é declarar que o ministro 
jecto fosse impresso, e não por outra alguma da gurrra, fazendo passar semelhante previsão 
razão .... (Não se póde entende1· o que o tachigrapbo usurpou um dos poderes magestaticos, qual é ~ 
e.~creveu até 0 seguinte período.) legislativo. Quanto á propria provisão, nada temos 

As provisões passadas pelos competente8 tribu- a praticar: é insubsistente, é nnlla, é absurda, e 
naes tinhão em outro tempo força de lei. . . abusiva. Fazendo imprimir este projecto, reconhe-

0 conselho supremo militar fez passar esta em ceriamos iudirectamente no ministro autoridade de 
consequencia da resolução de consulta, e por isso legislar. Elle nunca a teve antes de proclamada a 
não póde recahir tanto no tribunal, como no mi- constituição : quanto mais depois de ser ella jurada. 
nistro, que referendou a resolução, a imputação Requeiro portanto, Sr. presidente, que este ne-
que resulta da infracção das leis. gocio seja submettido á commissão de constituirão: 

A commissão parece que não deu todo o valor a ella nos indicará o modo, porque deveremos 
este assumpto, ou não o encarou pelo lado porque conhecer deste abuso de poder. Eu não me can
o deveria attender. Portanto nesta parte voto contra formo no voto de :se declarar já simplesmente nulla 
11 parecer da commissão. esta proYisão. Disse-se que o conselho supremo rui-

Aos tribunaes competia antigamente a interpre- litar tinha direito de interpretar as leis, e autori
tação das leis por ·meio de suas provisões: isto • dade para passar destas provisões: isso já acabou 

45 
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ha muito tempo; nem o conselho, ne~n o govcrf!O objecto singular, qual é a provisão do conselho su
poderáõ exercer hoje semelhante autondade,. sen~o premo militar: a sua ma teria é distincta de 
por abuso. Vot? rortanto q';le . e_ste negoclO sep quaesquer outros actos do governo, e por isso não 
affecto á comm1ssao de constltmçao, para que ella sei que ponto de contacto possa ter com a.S me
examine se ha, ou não infracção de constituição. didas, de que falia o honrado membro. Eu não me 

o SR. Lixo CouTI:-;uo:-Sr. presidente, esta pro- opponho a que se declare nulla a provisão, mas 
visão está na mesma classe daquellcs actos, que quizcra que fosse antes este negocio á commissão 
atacão directamente a constituição; e·por isso deve competente, para declarar se houve, ou não in
ser supprimida. o contrario seria legitimar a usur- fracção de constituição. Nesta proposta não se dá 
paçiw de um tribunal, que ~e ar~·orou em corpo precipitação alguma, aconselha-se o exame e medi
legislativo, para chamar os c1dadaos ao seu fõ1:o, ta\;ãO. 
postergando as garantias, que lhes concedem as leis, O Sn. SouzA FRANC.~ :- Para pouparmo-nos a 
e a constituição, e transtornando toda a fórma dos longos, e inuteis debates, devo ponderar, que a 
processos, e julgamento. . . proposta do illustre preopínante é um pouco alheia 

Assim o praticou o conselho suprem<;> ~l!Itar, do ponto da questão, que versa propriamente sobre 
que infringiu muito directamente a const~tUl~ao, e o parecer da commissão. 
as leis patrias; pois o poder de fazer le1s, mter- Deve-se, ou não adaptar oprojecto, com emendas, 
preta-las, e revoga-las só pertence ao corpo legis- ou sem ellas : eis o ponto controverso. Se porém 
lativo, e a ninguem mais .. Portanto segui~do o vo~o além da resolução, que se deve tomar sobre esta 
do Sr. Vergueiro, reque1ro que este ohJecto seJa questão, julga o nohre deputado conveniente que a 
confiado á commissão de constituição, para exa- commissào de constituicão examine a materia da 
mina-lo, e propô r os meios convenie~t~s para provi silo na parte em quê póde julgarterinfringido a 
remediar os m<.lles, que semelhante prov1sao possa constituição, rem a dar assumpto a uma nova e dif
ter causado, e declarar se o ministro, e o tribunal ferente diseussão, que por isso deve ser distincta da 
derem ser julgados responsaveis pela infracção da primeira e principal espccie. Nessa intelligencia deve 
constituicão, e das leis. Porém revogar um acto de o illnstr~ deputado mandar á mesa a sua indicação 
pura usurpação ! ... Não púde ser, não tem lugar. . por escnpto. 

O Sn. ÜDORlCO 1\IENDES :-0 que me parece e, . 
que se ha culpa no tribunal, o ministro da guerra O SR. YERGUEIRO: ""7 A emenda offe_rec1da pe~o 
ainda é mais culpado. S~. Gouvea declara nTlta, nulla e abu~tva a prov1-

o S A \ . . Sr residente j sao. 1\las pergunto eu: porque maneua se ha de 
R. LliEIDA E 1 L~UQUER~UE •• - ; P r a r~~ fazer esta drclaraçito1 NeceEsariam~nte hade ser por 

t~d_o quanto se tem thto pal_a. con,dumna d P na o:: uma lei, ou pot· uma sentença. Por uma lei não 
'ts~o do conselho suprem<;> nuht~r e _funda 0 - póde ser: todas as leis condemnão por nullidade os 
solldas bases da noss~ at~Uga leqJsla!ao,_ e d? nosso actos contrarias á le,.islacão. A materia por conse
actual systema constJtucwnal: ~a 'erdad~ a que~ quencia é mais propria dê juizes, do que de legisla
entende alguma cousa _de JUnsprudencta I!atna dores Lo"o é necessario que se sujeite este negocio 
se~~~e parece~, aquelle dtplon~a U~l ~~n~~~:~~;u~ á con.Jmis";;ão lembrada, para pro pôr os meios, por 
lans-1~10. P01em o _qu~ de e go que se ha de fazer esta declaracão de nullidade e 
attencao da camara nao e o apuro das causas, que . · _, 1 - ··f - d '· 
fi -· d · ma tal provisão nem o exame ex_ai?mar, ~~ louve ou nao m racçao e consb-Izerao pro uz1r_ u . • . tmcao. 
dos que se possao cons1derar por ella responsavets. · 
Trata-se de remediar os males, que semelhante di- O Sn. Souu FRANÇA: -A questão principal é 
ploma talvez tenha já occasionado, e prevenir os se o projecto offerccido deve ou não ser impresso: 
que póde continuar a fazer. A isto é que eu quizera o mais qne occorrer dará materia para as emendas, 
que dessemos attenção. que se propuzerem por occasião das discussões, por 

Se fossemos apurar este negocio pelo lado da que ha de pa5sar; portanto não tem por ora lugar : 
responsabilidade, achariam os implicadamuitagente, o arbítrio de sobrestar neste objecto, até que a com
e gente boa. E' responsavel o ministro da guerra, missão o examine, como pretende o nobre deputado. 
porque referendou a resoluc;.ão sobre a consulta; A provisão, de que se trata, passou como lei, ainda 
são responsaveis os conselheiros que fizerão passar que tal caracter não podia jámais ter: o corpo le
a provisão; é responsavel o chanceller-mór, que a gislativo não estava então reunido e o ministro da 
deixou transitar, e pôr o sello do imperio. guerra julgou ter sulliciente autoridade para refe· 

Portanto o mais prudente é limitar-nos á parte rendar a resolução, pela qual se expediu esta ce
de maior in:teresse neste assumpto. Eu acho que a lebre provisão. Se ha alguma responsabilidade no 
emendado Sr. Gouvêa deve satisfazer as vistas da ministro, é questão dislincta do caso de que se 
camara. trata agora. 

O Sn. LEDO :-Sr. presidente, é necessario muito Vamos remediar o mal, sejamos uteis, e evitemos 
cuidado com a indicacão do nobre deputado o embaraços, que se pódem suscitar: nós estamos no 
Sr. Vergueiro. E' prcêiso observar que ella vai comeco da nossa constitucionalidade. Declare-se 
tocar em muitos outros objectos, e medidas, que que a· provisão não tem effeito, e que o ministro 
se tomarão, quando 0 governo, pela accumulação de não podia z·eferendar a resolucâo que a produziu. 
todos os poderes, de queenlào legitimamente usava, O modo, porque se ha de isto fâzcr, apurar-se-ha na 
as podia Lo mar; e se adaptarmos uma resolução discussão do projecto. 
precipitada, temamos que perigosos sejão os seus A este tempo veio á mesa, e foi lida pelo Sr. se· 
resultados. cretario Costa Aguiar esta 

O SR. VERGUEIRO :-Declare o illustre deputado cc INDICAÇÃO 
quaes são essas medidas tomadas pelo go,·erno, 
com as quaes possa ter analo&._~a o caso presente, e cc Proponho que o negocio vá á commissão de 
relação a minha proposta. i~ús tratamos de um constituição ; para propor os ~cios de declarür 
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nulla a provisão, e propôr o mais que convier.
Fergueiro. » 

Sendo apoiada na fórma do regimento, prose
guio a discussão, tendo a palavra 

O SR. Lnw CoUTINHO : - Estã dicidido, pois 
ainda se não inpugnou, que a provisão é irrita, 
nulla e anti-constítucional. O Sr. Vergueiro offe
receu á approvação da camara a proposta de se 
sobrestar nesta materia até que a commissão de 
constitnicão proponha o meio de se publicar reso
!ucão desta camara sobre a reconhecida nuUidade. 
EÜ não julgo desarrazoado este arbítrio. Ainda que 
a provisão nenhum valor podia ter, comtudo passou 
por lei e como tal se julgou subsistente. Todavia 
parece-me que se consegue o que se pretende, uma 
yez que a camara por uma resolução declare nullla 
aquella provisão. Esta resolução sendo approvada 
pelo senado, e sanccionada pelo Imperador, vem 
a ter força de lei, posto que não seja uma lei 
formal. Este é o meio que me parece mais proprio 
para o nosso caso; poi:s o que se nos propõe no 
projecto em discussão, eu não julgo decente. 

O Sn. VASCONCELLOS:- Eu devo declarar a esta 
camara o engano, em que estava ácerca da provi
são de que se trata, e que deu causa a algumas 
proposições, que avancei. Eu estava persuadido que 
esta provisão era datad~ de 1~19. Agora o~servo 
que foi passada em 1825, depois de se achar JUrada 
a constituicão e conYocada a assembléa geral. 

O Sa. T~IXEIRA DE GouvÊA:- Sr. presidente, já 
expendi as minha~ idéas ácer_ca da materia da pro
visão, e da autondade do tribunal, que a passou. 
A camara parece estar conforme, e só apparece 
opposicão sobre a fórma porque se ha de proceder. 

Se nós nos occuparmos com meras theorias, tudo 
ficará em theoria e nunca obteremos uteis fins. 
Diz-se que esta declaração_ de nullidade de~e ser 
feita por uma sentenca: na o entendo como Isto se 
possa faz~r. _Entreta~to va~~se executando a prov}
são, contmuao e contmuarao os males, que ella ve10 
causar ; porque antes de se conseguir essa sentença 
deve necessariamente passar a lei da responsabili
dade. 

Nisto eu não descubro util resultado. O maior 
beneficio que se poderia .fazer ao publico, seria ex
tirpar já este mal ; porem poderemo.s nós conse
guil-o por uma sen!ença com ~ brevid.ade corr~s
pondente á urgencia do . negoCI~ ? Creio que n~~· 
Se o deixamos para depOis da le1 de responsabili-
dade, longos dias tem c~m .a'!nos. . _ • 

Taes são os meus prmc1p10s. A proVIsao e um 
monstro, e parece incrível que fosse obra de um 
tribunal; mas o meio da sentença. é muito demo
rado, quando é. necessa~io supprimil-a com a maior 
brevidade poss1vel. Ins1sto pt)rtanto na emenda que 
offereci. 

O Sn. SouzA FRA:-IÇA :-Eu não posso conceber 
como uma sentenca ha de annullat a provisão, de 
que se trata e que-~oi ~dmittida e te!D pass~do como 
lei em todo o terntono do lmperm, ass1m como 
passão todas as leis. Nem se póde annullar a provisão 
sem se declararem ao mesmo tempo nullas todas as 
sentencas dadas pelas autoridades militares nas 
causas "cíveis, e sem dar direito ás partes para re
clamarem os prejuízos que por ellas possão ter 
soffrido. 

Todas as autoridades têm cumprido aquella pro
visão como as outras que passão os tribunaes; eu 
não descubro outro meio para se conseguir o fim 

pr<;~posto, senão o de uma resolução do corpo ~egis
lahvo approvada pela sancção imperial. 

Breves reflexões ainda se fizerão sobre a materia1 
a qual ~endo julgada sutlicientemente discutida, foi 
offerectda pelo Sr. presidente á votar..ão da camara. 
Propôz-se primeiramente o parecei da commissão 
tal qual estava concebid~, ~ não passando, pro
pôz-se a emenda do Sr. Teixeira de Gouvªa, que foi 
approvada, ficando por consequencia prejudicada a 
indicação do Sr. Vergueiro. 

Participou então o Sr. secretario Costa Aguiar ter 
v?ltado á mesa o requerimento de José Gomes da 
Silva com o competente reconhecimento da assig
n~tura; e achando-se legal, foi remettido á eom
mlssã~ de constituição. Participou igualmente haver 
recebido, e passou a lêr o seguinte 

<< OFfiCIO 

<< lllm. e Exm. Sr.-Tendo o antecessor de V. Ex. 
em officio de 22 de .\Iaio passado pedido, de orde~r. 
da camara dos deputados, os papeis remettidos ao 
t~esouro nacional pelo presidente da provincia do 
Ptauhy, contendo um plano de arrecadacão dos dí
zimos do gado vaccum, e cavallar daquellã província, 
se expedirão as ordens necessarias ao thesouro na
cional e ao conselho da fazenda, para remetterem 
todos os papeis, que alli houvesse a tal respeito ; e 
destes tribunaes vierão um officio do referido presi
dente contendo o plano de que se trata, e bem assim 
a consulta urigir:al, que sobre elle houYe, e reso-_ 
l~ç~o imperial, com _as copias da portaria, e pro
Vlsao, que a mandarao extlCutar. O que tudo trans
mitto a V. Ex. para ser presente á camara, 

« Deus_guarde a V. Ex. Paço, 16 de Junho de 
1826.-Vlsconde de Baependy.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. >> 

Foi remettido com os papeis respectivos á com
missão de fazenda. 

Acabado o tempo da ses~ão, deu o Sr. presidente 
para ordem do dia seguinte 1.0 a discussão do pro
jecto de lei da responsabilidade dos ministros, c 
conselheiros de estado : 2." a discussão do parecer 
da commissão de constituicão ácerca da indicacão 
do Sr. Vergueiro sobre as informacões, que reqÜer 
do ministro dos nego cios do Imperio: e fechou a 
sessão ás 3 horas da tarde.-José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada, secretario.-Fmncisco Go'mes 
de Campos, o redigia. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

Illm. e Exm. Sr.-Constando á camara dos depu
tados pela indicação de um de seus membros, que 
um corpo de tropas de 2. a linha no acto de uma 
festividade religiosa na província de Minas-Geraes, 
fora surprehendido, e prezo com ferros, e se acha 
em marcha para esta corte debaixo de escolta se
gura, sendo a maior parte das victimas de tão 
barbaro procedimento, lavradores, fazendeiros, e 
proprietarios: e querendo a mesma camara prover 
como for justo, para que os di~·eitos civis, e poli~ 
ticos dos cidadãos brasileiros. garantidos pela consti
tuição do estado, sejão plenamente guardados como 
expressamente se declara no art. 173 da mesma 
constituição: resolveu que se peção com urgencia 
ao go'!erno as necessarias il~ustrações ácerca desta 
matena, afim de poder dehberar sobre as provi-
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dencias, que forem necessarias. O que participo· a 
V. Ex. para que suba ao conhecimento de S. M. I. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos depu
tados em 16 de Junho de ·1826.-José Ricardo da 
Cost; Aguiar de Andrada.-Sr. Barão de Lages. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção de dous 
offi.cios de 14, c um de 15 do corrente mez, com os 
quaes V. Ex. por ordem de S. M. I. remetteu p~ra 
serem presentes á ca~ara dos deputados os ?fficws 
dos governos provison?s, e pres1dente~ de d1yersas 
pro,incias, e os requenmentos do offic1al-mau~r, . e 
do porteiro da secretaria do governo da provmCia 
de S. Pedro, constantes das relações, que aco':fipa
nharão aquelles offi.cies: e em resposta partiCipo 
a V. Ex. que a mesma camara, afim de deliberar 
sobre o conteúdo dos ditos papeis, fez dar a cada 
um a conveniente direccão. 

Deus guarde a V. Ex. ·Paco da camara dos depu
tados em 16 de Junho de Í826.-José R·icardo da 
Costd. Aguiar de Andrada.-Sr. José Feliciano Fer
nandes Pinheiro. 

A camara dos deputados conformando-se com 
o parecer da commissão de ~?mmercio, a.gricultura, 
industria, e artes sob1·e a utilidade, que pode prestar 
para melhor acerto de_ s~as deliberações a coop<!
racão de uma comm1ssao externa, composta de 
ho.mens intelligentes, e praticos na agric~ltura do 
paiz, resolveu approvar a proposta. que a d1ta co~
missão interna fez a V. S., e dos Srs. Bento de Oh
veira Braga, e João Rodrigues da Costa para memb~os 
da commissão externa: esperando do seu patriO
tismo hajão de prestar-se a tão important~ fim: e 
designa o dia 17 ~o corren_te pelas lO hor~s da 
manhã, para se venficar a pnmmra conferencia em 
uma das salas deste paço. 

Deus guarde a V. S. Paco da camara dos depu
tados em 16 de Junho de 1826.-José Ricardo da 
Cof:ttl Aguiar de Andmda.-Sr. João Rodrigues Pe
reira de Almeida. 

Na mesma conformidade, e data se expedirão 
officio!> a Bento de Oliveira Braga, e João Rodrigues 
da Costa. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do offi.cio 
de 12 do corrente, com o qual V. Ex. remetteu para 
serem presentes á camara dos deputados as consultas 
constantes de uma relacão, que acompanhou o ci
tado officio: e em respôsta participo a V. Ex. que 
a mesma camara, afim de deliberar sobre o conteúdo 
das ditas consultas, fez dar a cada uma a conve
niente direccão. 

Deus guar.de a V. Ex. Paço da cama~·a ~os depu
. tados em 16 de Junho de 1826.-Jose Rteardo da 

Costa' Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de Cara
vellas. 

Sessão em -1 '7 de Junho de t 828 

PRESIDENCU DO SR. ~IONSENHOR PIZARRO 

A's 10 horas da manhã procedeu-se á chamada, 
sob a presii:l.encia do Sr. monsenhor Pizarro, e 
achando-se presentes 61 Srs. deputados, faltando 
com causa participada os Srs. Pereira da Nobrega, 
Cunha Barbosa, Augusto da Silva, Pinto do Lago, 
e Nabuco, foi aberta a sessão, e apJ>rovada a acta 
da antecedente, dPpois de lida pelo Sr. secretario 
ftiaia. 

Logo o Sr. secretario Costa Aguiar deu parte de 
se achar sobre a mesa um requerimento dos capi-

tães-ajudantes· de 2. a linha da província de S. Paulo 
promovidos da 1. • linha antes do decreto de 4 de 
Dezembro de 1822, que se queixa vão da preterição, 
que soffrem na sua carreira tanto na 1. • como na 
2.• linha do exercito, e da privacão das vantagens, 
que pela tabella de 28 de Março de 1825 pertencem • 
aos ajudantes novamente despachados para os cor
pos de 2 • linha. 

Foi remettido á commissão de petições. 
Como não houvesse expediente, teve lugar a in

dicação, que propõz, motivada no seguinte discurso. 
O Sn. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, o mi

nistro da guerra tendo expedido ordens aos gover
nadores, e commandantes das armas das províncias, 
para que lhe enviassem os mappas de todas as re
partições militares de suas respectivas províncias, 
uns não cumprirão ainda estas ordens, segnndo o 
mesmo ministro nos informa ; faltando assim a uma 
das suas mais sagradas obrigações, e outros remet
terão os papeis em uma tal confusão, que ninguem 
os póde decifrar. 

Eu disse ha dias que nem Santo Antonio os po
deria entender: tal é a desordem, em que elles 
vierão ! Por isso eu, e os meus illustres collegas da 
commissão não os podemos apresentar com aquella 
brevidade, que exige o voto da camara, e o inte
resse da materia. Nem poderemos dar um passo 
avante, emquanto não vierem a esta camara os 
mappas e papeis, que os governadores das armas 
são obrigados a remetter ao governo em certos 
tempos. 

O ministro da guerra deve tomar a seu cargo o 
mandar vir já os mappas bem ordenados, porque 
os que se nos communicarào, não se entendem, e 
são mais proprios de um cabo de esquadra do que 
de um governador de armas. Por isso tenho a 
honra de apresentar esta indicação. 

Leu, e enviou á mesa a seguinte 

« INDICAÇÃO 

« Peço que se ponha á disposição da. commis~ão 
da marinha e guerra, um homem habll, para rts
cal' e escripturar o mappa geral das forças do im
perio, vista a confusão, e incomprehensivel desor
dem, em que os governadores. e commandantes 
das armas remetterão ao governo os mappas ge
raes das forças de suas provincias.--Cu-nha Mattos. 

ConLinuou nestes termos. 
O ~IES)IO SENHoa:-Só á vista destes papeis se po

derá fazer idéa do estado de confusão, em que se 
acha a repartição militar do imperio. Mas eu não 
sei se nos devemos queixar mais do desmazelo, se 
da ignorancia de muitos1 que occupão os lugares .• 
(O Sr. Pires Ferreira interrompeu o illustre orador, 
dizendo que o titulo de governadores das armas era 
menos exacto, e que elles propriamente se devião 
chamar commandantes militares; e o Sr. Cunha 
Mattos insistio dizendo.) Em suas patentes elles são 
intitulados governadores das armas, e são muito 
distinctos dos commandantes militares. 

Tendo sido lida na mesa a indicação pedio o seu 
illustre autor a urgencia, a qual sendo apoiada com
petentemente, e entrando em discussão, foi impu
gnada na maneira seguinte pelo 

Sa. VAscoNCELLOs :-Sr. presidente, não ha ne
cessidade de qu~; esta indicação seja declarada 
urgente. A quem pertence a inspecção destes map
pas? Não é. ao ministro da competente reparti-



Câmara dos Deputados - Impresso em 02101/2015 15:51- Página 2 de 19 

SESSÃO E~I 17 DE JUNHO DE 1826 181 
cão'? ••• (Apoiado !) Logo é elle que deve zelar pela 
6oa ordem, e arranjo dos papeis, mappas, livros, e 
tudo o mais, que diz respeito ao exercito : é elle 
que deve fazer responsaveis os governadores, ou 
commandantes, que forem ommissos, ou menos 
cuidadosos da estatística militar, de que, como bem 
pondera o honrado membro, depende necessaria
mente o conhecimento do estado do exercito em 
todas as suas re]acões. 

Do contrario é élle mesmo responsavel. Logo por 
que motivo ha de a commissão de guerra, e a ea
mara encarregar-se de um trabalho, que é privativo 
da secretaria da guerra, e das estações que lhe são 
subordinadas? Portanto não julgo urgente seme
lhante indicação, nem digna de deliberação a sua 
ma teria. 

Se os illustres membros da commissiio não achão 
os mappas em ordem, proponhão outros meios, para 
que elles sejão mais bem organisados pelo executivo 
mas não pela camara, a que este objecto não com
pele. 

O Sn. DUARTE E SILVA :-Eu reco"nheco a neces
sidade de se apura1·em estes mappas ; e papeis 
remettidos pela repartição da guerra, e estou nos 
mesmos princípios do nobre autor da proposta. 

A ma teria é urgente : é preciso que a camara 
entre no mais exacto conhecimento do nosso estado 
militar, e que para o conseguir não se perca tempo, 
nem se poupem trabalhos ; pois á assembléa per
tence decretar sobre a força permanente, e extraor
dinaria de mar e terra ; e para isso é indispensavel 
ter dados ce1tos. Voto portanto pela urgencia. 

O Sn. CusToDIO Du.s :-Ou a constituição) que 
juramos, tem realidade, ou não tem. Se ella e real, 
aquelle, que não quizer cooperar comnosco para a 
sua execucão, falta ao mais sagrado dever. 

Porém ·antes de se formar culpa, é necessario 
saber-se com certeza quaes sejão os violadores, para 
sobre elles cahir a pena da lei, e a indignação pu
blica. Nós não sabemos por ora de quem provém os 
defeitos dos papeis, que vierão á camara, se do 
ministro, se dos agentes subalternos, mas esta 
invesligacão, é muito precisa, e por isso julgo lou
vavel o "zelo dos honrados membros da commissão 
de guerra, por se quererem dar a este trabalho, 
ainda que lhes não pertencesse. 

Toda via julgo que se devem pedir os papeis, que 
a commíssão diz que faltão, e que deverião á muito 
estar promptos ; pois se a constituição, como já 
disse, é real, os ministros devião saber, desde que 
ella seo jurou á mais de dous annos, que erão obri
gados a dar contas deste, e de outros objectos. Sem 
constitucionalidade retrogradamos, e tornamos para 
o que eramos d'antes. 

Nós vemos que a constituição é desprezada, e 
atacada a liberdade •.. (A' ordem! á ordetnl) Não 
}loderei defender a urgencia ? A nação falla pela 
minha bocea •.. Porventura não estou eu legitima
mente constituído defensor da nacão? Estou : mas 
desgraçadamente em todos os tempos sempre forão 
atacados e perseguidos os seus verdadeiros defen
sores .. . 

Nada mais direi a este respeito ; mas quanto á 
urgencia da indicação declaro que é da maior ne
cessidade para o bem, e salvação publica. 
. O SR. CuNHA MATTos :-A commissão, Sr. pre

Sidente, está analysando todos os papeis, que lhe 
forão entregues. Esta analyse é muito extensa, e só 
ha. dons mappas completos, o da província da Bahia, 

e o da de Goyaz. Os mais não preenchem os fins 
que se dcsejão. ' 

Para ordenar esta analyse com a devida escriptu
ração, e reduzir a um mappa o resultado final, é 
que se faz indispensavel nm homem habil neste 
genero de trabalho, ao qual a commissão se não 
pód~ da_r. Eis o fim ~a minha indi~ação, cujo obje
cto JUStifica a urgenc1a, que requen. 

Ultimada a discussão, e vencida a urgencia por 
votação da camara, procedeu-se á 2• leitura da 
indicação ; e sendo requerida, e approvada a 2• ur
gencia, preenchidos os termos do regimento, foi 
posta a ma teria em discussão ; sendo logo defendida 
com as seguintes razões, que proferiu. 

O SR. CuNHA ~hTToS :-Sr. presidente, em 28 
de Novembro do anno passado o ministro da guerra 
expediu circulares a todos os governadores, e com
mandantes das armas das pt·ovincias, para quere
mettessem á secretaria de estado mappas das forças 
militares das mesmas províncias, com as declara
ções do estado das repartições, que estivessem a seu 
cargo. 

Estes papeis deYerião achar-se aqui no }o de 
:Marco deste anno. Entretanto muitos governadores 
deixarão de cumprir esta ordem até o dia de hoje. 
Eu, e o goYernador das armas da Bahia, enviamos 
os nossos mappas, e os mais mandarão papeis, que 
de pouco, ou nada servem. 

A camara de maneira nenhuma póde passar sem 
um mappa geral. Os membt'os da commissão não 
podem riscal-o rom as suas proprias mãos, porque 
seguramente será maior do que essa mesa. Em 
consequencia disto propuz-me a pedir um homem 
para nos ajudar, um homem que escreva bem, já 
que escrevo mal, quero dizer, já que não posso 
apresentar letra boa, que agrade a esta camara. 

Portanto parece que a commissão tem razão para 
esperar esta concessão. Declaro que estou prompto 
a dar as idéas necessarias para se format· este mappa 
mas que· não posso riscal-o, nem tenho letra para 
enchei-o. 

O Sn.. SouzA FRA.NC.\ :-Eu voto contra a indica
ção. O trabalho de Órganisar os mappas não per
tence a esta camara, nem a alguma das suas com
missões; pertence ao executivo fazel·os ordenar 
com clareza, e concisão. 

O ministro da guerra não devia mandar papeis 
destacados, e sem ordem, conforme nos informa a 
commissão, porém mappas completos, que debaixo 
de um ponto de vista facilitassem o conhecimento 
exacto da estatística militar do imperio. 

Como pois nos deveremos encarregar de uma 
operação, que é da obrigação das diversas reparti
ções subordinadas ao executivo? (Apoiado 1) 

O ministro respectivo deve dar-nos informações, 
que possão instruir-nos do estado da sua repartição: 
do contrario nada poderá fazer a camara. 

Elle ainda não nos communicou, senão noções. 
que nada valem : portanto ou se espere, ou se mste 
por ellas. 

Este é o meu voto; porém nunca admittirei que 
a camara se vá encarregar de objectos, que lhe não 
pertencem, e são das attribuições do poder executivo. 

Os senhores da commissão de guerra dizem, que 
precisão de um homem para os ajudar. Quanto a 
mim esta ma teria não merece discussão : conceda
lhes; chame-se esse homem, assim como se ad
mitte qualquer operaria, ou official, para trabalhar 
debaixo das vistas, e direcção da commissão. Mas 
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para motivar a necessidade deste escripturarió, não 
se nos allegue a confusã_o e desordem, e~ gue so 
achito os papeis remetlldos pela reparl!çao da 
guena; porque não nos _compete pul-os en;t ordem, 
c clareza. Nem se nos d1ga que esses 11apets devem 
ser reenviados ao governo, para que as autoridades 
competentes os t·eformem: a camara não se entende 
com autoridades subalternas. Os governadores das 
armas não sati:;fizerão á requisição do rninb;tro: 
logo a este pertencia examinar este negocio, e 
obrigai-os a cumprir as ordens do governo .. 

Se o ministro não sabe do estado do exerCitO, e 
de todas as suas relacões, por outra, se não entende 
do seu officio, como· é que ha de pôr os meios para 
defender a causa publica? 

Demais, senhores;--ou o ministro comprehcndeu 
o5 quesitos propostos pela camara, ou não os en
tendeu: no primeiro caso, não quiz, ou não pôde 
fazer o que a camara pedio, no segundo, é neces
sario repelir--se, e explicar-se a requisição. 

Portanto a commissão devia-se limitar em iufor
mar á camarn, do embaraço em que se acha para 
dar andamento aos seus trabalhos, emquanto o 
chefe da repartição da guerra não cumprir o seu 
dever, como ministro constitucional. A camara 
resolveria cntãv o que entendesse justo. I>or isso 
eu inteiramente me opponho a est~ indicação pela 
maneira, em que clla está concebida. 

:\ão vamos, Sr. presidente, admittir abusos que 
se podem depois allegar como exemplos. A consti
tuicão seja a nossa guarda, e nós sejamos a guarda 
ua ·constituiçiw. Emquanto outros procurão atter
ral-a, c não tratão, senão de honras e dinheiro, 
unamo-nos nós a clla, não discrepemos da sua le
tra. Portanto officie-se ao ministro constitucional
HIC'nle: di~a-se-lhe que elle não satisfez á eamara 
no que se lhe exigio. E' elle que deve examinar os 
papeis, qne se lhe remettem, formar o seu juizo 
critico, e informar tlo resultado á assembléa geral 
legislativa do imperio. Com a sua resposta a ca
mara resolverá o que entender. Esta é a minha 
opinião, estes os meus princípios: e por isso voto 
contra a indicação. 

O SR. VAscoNCELJ,os :-Eu tambem voto contra 
a indicação ; primeiramente porque a commi~são 
não precisa deste homem. A camara tem officiaes 
na secretaria para fazer os trabalhos, que perten
cem á mesma camara em geral, e a cada uma das 
com missões. Em segundo lugar pelas razões cxpen
didas pelo illustre deputado o Sr. Souza França; 
e em terceiro porque o ministro da guerra deve 
em qualquer dia apresentar o relatorio das forças 
de terra, assim como o da marinha nos deve in
formar do estado das forcas de mar. Portanto ne
nhuma necessidade temôs do trabalho, que pre
tende fazer a commissão, para illustrar a camara 
ácerca do nosso estado militar. E' pois o meu pa
recer que se officie ao ministro, para que apresente 
com brevidade o relatorio, que se torna indispen
sa,·el a esta camara. A elle é que incumbe fazer 
organisar o mappa geral do exercito: para isso tem 
os necessarios empregados na sua secretaria, e nas 
mais reparticões, que lhe são subordinadas. Não 
compete á cainara supprir as faltas dos funcciona
rios publicos. 

O SR. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE:- Sr. pre
sidente, eu peço licença para fallar sentado, por me 
achar muito lncommodado. 

Havendo o Sr. presidente annuido a esta petição, 

proferio o illustre orador um extenso discurso, 
grande parte do qual não pôde ser ouvido pelo ta
chigrapho, por ter sido pronunciado em voz muito 
baixa. Apenas se pôde alcançar o que segue: 

O Sn. CAVA.LCAXTI DE ALBUQUERQUE:- Os hon
rados membros, que me precederão, só têm fallado 
da obrigacão do ministro da guerra. A eommissão 
espera concluir os seus trabalhos, quando o minis
tro apresentar o relatorio respectivo. Entretanto 
este official, que se pretende para a ajudar na escri
~turação, que está a seu cargo, é de absoluta neces
Sidade. 

Todas as outras commissões, diz-se, fazem a sua 
obrigacão sem amanuense, que as ajude. Entre
tanto êu vejo todos os trabalhos da assembléa con
stituinte ainda intactos no archivo da camara, 
quando do seu exame se poderia tirar muita van
tagem, se cada uma das commissões se propuzesse 
a extrahir delles as noticias uteis para muitos dos 
negocias, que pesão sobre a camara. Alli devem 
existir muitas memorias e informações sobre obje
ctos do interesse publico, muitos trabalhos em bom 
principio, e alguns talvez consummados. 

Para esta busca e exame são necessarios homens 
praticas que trabalhem debaixo das vistas das com
missões, e as alli vi em do o nus de escripturação no
cessaria. Nós estamos aqui sentados cinco horas 
consecutivas : cu ainda emprego em minha casa 
quatro c algumas vezes cinco horas nos objectos 
da commissão, e portanto mal me chega o tempo 
para reduzir a borrão os meus apontamentos. Como 
os poderei pôr a limpo? E porque não haverá um 
amanuense ao menos para este fim? 

Diz· o Sr. Vasconcellos, que a secretaria tem 
sufficientes olliciaes para delles se applicar algum a 
este exercício. 

Sr. presidente, a commissão de guerra tem um 
parecer ha oito dias feito para o apresentar á ca
mara, e ainda hontem é que pude roubar tempo 
para o pôr a limpo. Fui entretanto á secretaria por 
vezes, a vêr se alli se poderia fazer este trabalho, e 
achei sempre os oíliciaes occupados no serviço da 
camara, de sorte que me não animei a fallar nisso. 
Eu disse ha dous dias que as actas podião ser regis
tradas em 48 horas, porém obo;ervei depois que tal 
não póde ser. Como hão de os oíliciaes da secretaria 
ser empregados nas commissões, se elles não podem 
dar vencimento ao trabalho da camara 'l 

E' portanto indispensavel o escripturario, que se 
requer para a commissão de guerra: e talvez que 
algumas outras commissões tenhão igual necessi
dade. 

Diz-se que a operação, a que se propõe a com
missão, pertence ao ministro da guerra, e aos agen· 
tes do poder executivo. Quem o negou? Quem diz 
que não compete? O ministro não ha de faltar ãs 
suas obrigações, e a commissão ha de apresentar os 
seus trabalhos, mas nem por isso se diga que não 
é pre~?is~ este _offic~al, ou amanuense. Os mappas, 
que v1erao, nao hao de tornar para o ministro : a 
co_mmissão deve formar juizo sobre o seu conteúdo, 
e mformar de tudo á camara. Para isso eu jã tenho 
feit~ com bastante c_u_sto um e~tracto, que poderá 
servrr de alguma utilidade, e e para ultimar esta 
obra que se pretende um escripturario. 

Os mappas, é verdade, achão-se em geral mal or
denados, e alguns até inintelligiveis, e no numero 
destes entra o do quartel-general da côrte. Se este 
assim veio, como deverião vir os outros 'l Todavia 
sempre se poderá tirar alguma not1cia destes pa• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:51- Página 4 de 19 

SESSÃO E~l 17 DE JUNHO DE 1826 183 
peis, ainda que seja com summo trabalho : e isto é 
0 que pretende fazer •l commíssão, que por ora só 
tem esse pequeno thes~uro, que lhe veio ã mão, e 
de quef.não deve ser pnvada. 

Quanto porém ao ultimo resultado dat. suas in
vestigações, ella o não_ poderá ~presentar, se_m_ que 
venhão essas outras mformaçoes, que o mimstro 
espera, segundo nos informa. Portanto é indispu
tavel a necessidade do amanuense para a commis
são poder progredir nas funccões, que lhe incum
bem. Este amanuense não sêrá privativo da com
missão de guerra, mas poderá tambem servir nas 
outras, que delle necessitarem. 

O SR. VERGUEmo:- Eu creio, Sr. presidente, 
que a commissão sustenta por seu dever a razão ai
legada, de que o ministro da guerra em Novembro 
do anno passado expedira ordens a todos os go
Yernadores das armas para enviarem os mappas do 
estado das repartições militares. Pois o ministro 
da guerra só em Novembro do anno passado foi que 
se lembrou de saber das forças do imperio ? Por 
''cntura não era este o seu dever desde o primeiro 
dia, em que tomou conta da pasta ? 

Como é que se governa um estado, sem se saber 
das suas forças, e de todos os objectos, que lhe di
zem respeito? Tal não posso crêr, nem em parte ne
nhuma do mundo se poderá acreditar. 

Eu não supponho que o ministro da guerra seja 
1ão inerte, que em Novembro do anno passado, tra
tasse de pedir pela primeira vez os mappas do exer
cito. Eu entendo e todos entenderáõ commigo, que 
clle já antecedentemente teria dado providencias a 
este respeito: elle deve, e ha de saber do estado 
exacto das nossas forcas e das reparticõe$, que lhe 
são subordinadas. O· que me parece é. que elle não 
quer dar a saber a ninguem o estado do exercito .... 
!tias um governo constitucional guardar este se
gredo á assembléa geral!.. Não querer manifestar 
ao corpo legislativo a estatística militar!... Com cf
feito, não posso conceber o que se pretenda. O que 
vejo é que o ministro não quer fazer a sua obriga
ção: mandou mappas particulares ...•... 

. O Sa. Souu. FRANÇA (útterrompendo):-Eu digo 
que o honrado membro não está na ordem: a ma
teria de que se trata é muito diversa. 

O Sa. VERGUEmo (continuando) :-Eu estou na 
ordem: ainda digo que não compete á commissão 
fazer o mappa geral, como aqui foi proposto por 
um dos seus honrados membros. Pertence essa 

' obrigacão á secretaria da guerra, e ás reparticões 
do exercito. Os mappas do exercito devem vir éom 
toda a clarez~l de sorte que preencbão o fim, a que 
se destinão. 1-;enhuma obrigação pois tem a camara 
nem a commissão de guerra de fazer mappas .•••• 
(Apoiado/) 

E' portanto o meu parecer que esses papeis in
formes, que vierão da secretaria da guerra, voltem 
para lá, afim de que o ministro os mande pôr na 
ordem, e clareza devida: e voto contra a indicacão. 

O SR. SouzA. FRANÇA :-Ai~da ningnem duvi.dou 
que_ estes trabalhos pertencem á repartição dos ne
goclos da guerra, e não á uma commissão desta 
camara. A questão, porém, é, se este homem, que 
a C?mmissão pede, é ou não necessario. Se é neces
sano, conceda-se-lhe, e chame-se esse homem, 
, como qualquer outro official, que fôr preciso para o 
I andamento da nossa tarefa. Porém, muito convém 

I 
que ponderemos sobre algumas opiniões, que por 
esta occasião se tem aqui emittido. 

E' necessario, Sr. presidente, que reflictamos 
que nos achamos em princípios de um governo 
novo, e ainda desconhecido por muita gente; e que 
portanto devemos pôr o maior cuidado em não dei
xar passar acto algum, que possa depois justificar 
os abusos, que se quiz.erem introduzir. A camara 
precisa saber o estado do exercito em todos os seus 
ramos: logo deve-o inquirir pela reparticão compe
tente. O ministro deve dar as noticias Õ informa
ções, conforme manda a constituicão. Se o não fi
zer, saiba a nação e saiba o mundo.inteiro, que se a 
camara nada tem feito, não é por culpa sua, mas pela 
dos ministros: saiba que este é um perverso, e re
belde do systema constitucional, e que não quer 
entrar comnosco no novo pacto social. 

A commissão de guerra não deve portanto encar
regar-se desta operação. Se dos mappas e papeis 
que recebeu do ministro, não póde colher os escla
recimentos, de que precisa a camara, declare-o ex
plicitamente á me3ma camara: e então deliberar
se-ha o que convier. Não illudamos a nacão: co
nheça ella, que se não fazemos as nossas· obriga
ções, é porque se nos negão as necessarias, e devi
das noticias sobre o estado de todos os negocios. 
Porém, supprir a camara as faltas do ministro ! De 
nenhuma maneira. Encarregar-se daquelle traba
lho, que é da obrigação dos agentes do execalivo, e 
que o ministro ou não quer, ou não sabe fazer !. .. 
Isso seria justificar abusos e autorisar para outros 
maiores. Se elle não sabe dirigir os negocios da na
ção, não se deve, para o resalvar, desacreditar o 
systema, que a mesma nação adoptou. Menos de
verá soffrer o regimen e· economia interna, tlu que 
dependem essencialmente os felizes resultados, que 
esperão os povos. 

Pôr entraves e difficuldades á marcha do corpo 
legislativo, é trabalhar muito claramente para des
truir a constituição, e fazer pouco e pouco desappa
recer o systema. 

O corpo legislativo tem direito de indagar de 
todos os negocios da nação, e haver as notícias e in
formações de que precisar, de quaesquer ministros 
de estado: o que as negar, é inimigo &. nação, e 
rebelde ao governo que ella adaptou. :. 

Este é o meu modo de pensar, e ~r isso sou de 
voto, que se conceda á;{lommissão· o anuense que 
requer, mas não para o fim de fazer s nmppas, e 
ordenar os trabalhos, que são da obrigação do exe
cutivo. 

O SR. CUNHA :MArros :-Eu conheco ~o bem 
co~o os mais senhore!\, que o ministro i:Ia guerra é 
obrigado a apre~entar o mappa geral das forcas do 
imperio: quero dizer, é obrigado a desempenhar ao 
pé da letra a constituição do estado. Reconheço, 
que igual dever recalie em to~§ ós outros ministros 
ácerca dos objectos de suas repartições. 

Porém, Sr. presidente, é preciso observar, que se 
estes papeis e mappas forem outra vez remettidos á 
secretaria de estado, como propoz um honrado ora• 
~or, tarde, ou n~n~ tornarãõ a esta cam!'lra. E' por 
Isso que a comm1ssao quer tomar sobre s1 a organi
sação do mappa geral, e fazel-o com as declaracões 
indispensaveis para illustração da camara. • 

O ministro da guerra, Sr. presidente, determinou 
que no dia 1 o de Março estivessem estes papeis no 
Rio de Janeiro ; porém nem todos os governadores 
os remetterão, Na secretaria de estado não se póde 
fazer o mappa geral, porque lã não existem os par
ciaes ; porque motivo pois se ha de negar á com
missão a formação deste mappa, para cujo desem-
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penho ella só req~er um habil escripturario, que 
tenha alguma pratiCa neste genero de trabalho? 

E' verdadeira a proposição de um illustre depu
tado, que o ministro deve saber a todo o momento, 
qual é a força do exercito; e para isso os governa
dores tias armas das províncias lhe devem remetter 
os mappas, e informações da estatística militar de 
cada uma. Ora se o mmistro de proposito não quer 
dar estes mappas, e informações, como se suppõe, 
ha um recurso: represente-o esta camara ao thro
no, para que o ministro seja lançado fóra do em
prego. Eu porém, não penso assim, e torno a dizer 
que elle não é culpado. Se os mappas não vierão 
exactos, é porque ha homens nos empregos, que ou 
não entendem de seus officios, ou não se querem 
applicar ao trabalho para bem os desempenhar; e 
por isso servem-se de pessoas indignas, e de agen
tes, que não sabem as suas obrigações. 

Ha militares, Sr. presidente, que só se conhecem 
pelo uniforme, e pelo soldo, forragens e e tapes, que 
percebem : ha governadores de armas que apresen
tão mappas que parecem feitos por um cabo de 
esquadra, governadores de armas, que ou não sa
bem, ou não querem fazer as suas obrigações ....• 

O SR. PRESIDENTE interrompeu este discurso, 
observando haver-sejá.consumido nesta discussão a 
primeira hora da sessão, devendo pela ordem do dia 
ter lugar a discussão sobre o projecto de lei da res
ponsabilidade approvado na sessão antecedente; o 
qual senti o de lei regulamentar devia occupar a parte 
principal da sessão, e o tempo marcado, segundo 
anteriormente resolvera a camara. Pelo que decla
rando adiada a materia da indicação do Sr. Cunha 
llattos, fez saber á camara que se entrava na pri
meira parte da ordem do dia; e immediatamente o 
Sr. secretario Costa Aguiar passou a lêr o 1° artigo 
do til. 1 o do projecto, cujo theor é o seguinte: 

cc TiTULO I 

!J DA RESPONSABILIDADE DOS ~IINISTROS E SECRE
TARIOS DE ESTADO. 

<< Art. 1. São responsaveis os ministros, e secre
tarias de estado por traição : 

« § 1.0 Tratando a morte do imperador, ou da 
imperatriz, ou de algum dos príncipes e princezas 
da imperial familia; ajudando, ou dando para isso 
conselho 011 favor. 

« § 2.° Fazendo conselho, ou confederacão, ou 
dando favor, para que o imperador seja desthro
nisado, ou privado do seu governo imperial e autho
ridade constitucional. 

« § 3. o Conspirando contra a regencia do impe
xador nos casos, em que a constituição a tem decre
tado. 

<< § 4. o Attentando por qualquer maneira que seja 
contra a fórma estabelecida de governo, ou contra 
a ordem da successão ao throno. 

<< § 5.0 Tratando com o inimigo para lhe dar en
trada nas terras do imperio, entregar-lhe qualquer 
praça, corpo de tropas, ou outra qualquer porção da 
força publica : communicando-lhe o segredo dos 
planos, e das operações, e as commissões de que 
alguem fôr encarregado : fazendo tentativas para 
corromper as tropas, as guardas das fortalezas, dos 
navios do estado, dos armazens de viveres, e de 
muniçães; ou praticando outra qualquer entre
preza a bem do inimigo, e contra o estado. 

a:·§ 6. o Promovendo, ou concorrendo para insur-

reicão, desmembramento, ou independencia de al
guma parte do imperio. 

« § 7.0 Atacando, ou promovendo os meios de 
atacar, dispersar, ou dissolver o corpo legislativo. 

« § 8. o Provocando para a desobediencia ás leis 
constitucionaes, autorisando tumultos para violen
tar qualquer tribunal, matar, ou ferir magistrados 
em acto de jurisdicção, ou dando qualquer auxilio 
para se resistir com força armada á execução das 
leis. 

<< § 9.0 Estorvando a convocação do corpo legis
lativo, e das assembléas primarias, e eleitoraes. 

cc § 10.0 Solicitando a corrupção do corpo legis
lativo. 

« § 11. o Em um dos casos comprehendidos nos 
oito primeiros paragraphos deste primeiro artigo, 
provado o crime, e convencido o réo, este será 
condemnado á pena de morte, e ao perdimento 
da terça de seus bens. 

« § 12.0 Nos casos do paragrapho nove e dez será 
a pena de degredo perpetuo para um dos lugares 
mais remotos donde estiver a côrte. » 

Concluída a leitura, e posta a materia em discus
são, teve em primeiro lugar a palavra, e orou o 
Sr. Cruz Ferreira, mas o seu discurso não pôde ser 
colhido pelo tachigrapho. 

Seguio-se: 
O SR. V.-~.scoNCELLos:-Quando hontem se deu 

para ordem do dia da presente sessão o primeiro 
artigo deste projecto, eu não me achava presente 
na sala, e por isso não tive occasião de fazer uma 
proposta, que tinha em vista offerecer á camara an
tes de se tratar deste assumpto. Ainda haveria lugar 
a apresentai-a, porém julgo mais acertado entrar na 
materia; e limitando o meu discurso a dois unicos 
pontos, digo, que além de achar este m·tigo nimia
mente confuso, não pos~o de maneira alguma dei
xar passar a materia dos §§ 1 o e ll o pela maneira 
porque se achão concebidos. 

Fallarei portanto só destes dois paragraphos. Diz 
o § 1.0 (llu) Este a'rtigo de legislação, Sr. presi
dente, não póde de fórma alguma ter cabimento 
nesta lei, que é particularíssima para os casos de 
responsabilidade dos ministros de estado ; mas é 
proprio das leis gcraes existentes, ou que se hou
verem de fazer, para punir o crime de traição. Este 
crime do assassinato do imperante não só póde ser 
commettido pelos ministros, mas tambem por ou
tros quaesquer indivíduos, ainda que empregados 
não sejão. 

Não é um delicto que só possa ser perpetrado por 
abuso da autoridade de um ministro de estado. Nós 
não tratamos nesta lei daquelles delictos communs 
aos altos funccionarios, e a qualquer individuo em 
particular, tal como a do assassínio do monarcha, 
ou de alguma pessoa de sua familia : para o com· 
metter não é necessario occupar o emprego de mi· 
nistro de estado. 

Os crimes, que fazem o objecto desta· lei, são 
aquelles, que os ministros do estado podem com· 
metter por actos de seus empregos, e não como 
particulares; pois nesta ultima hypothese elles estão, 
e sempre estiverão sujeitos ás leis geraes, como ou· 
tros quaesquer cidadãos. Portanto não se póde pro
priamente collocar esta especie de delicto na classe 
dos que se dizem rigorosamente de resporisabilid!'-de 
e por isso não admitto este paragrapho da maneua, 
porque se acha concebido. 

Passando agora ao § 11° não posso deixar-de o 
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arguir de inconstítu~io~a!. (Le~ o para_grapho). E' 
preciso ter-se a constltu1çao mUlto em v1sta na for
macão das leis regulamentares. A confiscação de 
beu·s acha-se litteralmente prohibida pelo nosso co
dirro constituciona1 ; e como se propõe neste para
gr~pho a confiscação da terça elos bens do réo, que 
for condemnado ? 

Isto é contra a constituição; não pódc passar. 
Resumiudo pois o meu parecer, voto qm· este ar
tigo torne á commissão, não só para o redigir de 
maneira, que o faça menos confuso, mas Lambem 
para se supprimirem os crimes, e as penas, que 
conforme a sua natureza, e pela constituição não 
podem ter lugar na lei da responsabilidade. 

O Sn. LINO CouTI:SHO:-Sr. presidente, o prin
cipio tleste primeiro al'ligo do pt'•Jjecto está exacta
mente concebido segundo as formaes expressões, 
qu~ se achão na constituicão. (Leu o principio do 
artigo do projecto, e o m·tigo da. constituição, que 
lhe é analogo.) Portanto a este respeito nada se 
poderá dizer. Quanto porém ao § 1• tenho a pon
derat·, que me não soão muito bem as palavras-
tratando a morte do imperador-e por isso julgo 
preferível esta outra phrase, que eu de boamente 
substítuiria-attentando contra a vida do impera
dor, etc.-

Farei ainda uma obseiTaçtw. Todo aquelle, que 
attentar contra a vida do monarcha, commelterá 
sem duvida um crime de alta traicão, bem como 
aquelle, que attentar contra a vida do principe her
deiro, e successot- directo do throno ; porque na 
realidade ataca naquelle a inviolabilidade de uma 
pessoa sagmda, que em si reune uma consideravel 
pane da representação nacional, e neste o direito 
inauferive\ da successão ao throno garantido pela 
propria nação; que nelle tem posto as suas espe
I'ancas. 

Porém o honrado membro da commissão, verda
deit·o autor deste projecto, encat·ou aqui o assassínio 
da imperatriz e dos filhos segundos do monarcha, 
como crimes de alta traição, e em gráo igual ao 
primeiro: o que rigorosamente se não pó de conce
der ; mas eu estou convencido de que assim o en
tendeu, levado pelas razões de respeito á santidade 
devida á familia do monarcha; e neste sentido de
vemos concordar na doutrina do artigo. 

Além disto não julgo precisa a declaração-dando 
conselho ou favor-porque claro está que todo o 
homem, que contribue para o mal com o seu conse
lho 011 favor, é tão culpavcl, como aquelle que o 
executa ; e portanto a pena deve ser a mesma para 
ambos. O facinoroso, que ousar o sacrilegio de at
tentar contra a vida do imperador, e o ministro, que 
para isso der conselho ou favor, devem morrer. 

Um illustre deputado argumentou contra a pena 
de perdimento da terça dos bens pertencentes ao réo, 
dizendo ser contra a constituição. Eu, Sr. presidente, 
lambem assim pensei ao primeiro intuito; mas 
depois que reflecti, mudei de opinião. Não é injusta 
nem inconstitucional esta pena ; os herdeiros neces
sarios só têm direito ãs duas terças partes dos bens 
do fallecido, que em sua vida podia muito bem dis
pôr da outra parte, porque é sua: logo nenhum pre
JUízo se lhes vem a fazer em rigor de direito. A pena 
vem portanto recahir tão sómente no réo, que por 
ella fica privado de dispor desta quota de seus bens, 
a qual vem a entrar no thesouro da nacão. 

_Não é lambem inconstitucional, pols pela con
stituição só se prohibe o uso daquellas penas, que 
passão da pessoa do réo, e vão atacar o direito de 

terceiro, como succede na confiscação geral dos 
bens, que redunda, não em prejuízo do mesmo réo, 
mas dos seus herdeiros descendentes; c eu já mos
tt·ei que estes nenhum direito têm á terca do de
funto, cxc~pto uo caso de intestado. Por cõnsequen
cia approvo as penas impostas no§ ll o, e approvarei 
todo o artigo com as emendas que apontei ao§ J.o 

O Sll. VERGUEIR.O: - Segundo o meu parecer, 
toda a discussão sobre este nrtigo do projecto será 
inutil, attcnta a ambiguidade, que se nota na ma
teria de cada um dos seus paragl'aphos, e a impro
priedade das expressões que nelles se enr~ontrão. 
(Leu o 1° §). Esta phrase-tratando a morte do im
perador-é tão Yaga, que de maneira nenhuma póde 
quadrar a um artigo de legislação de tanta impor
tancia como este; quando o maior cuidado do legis
lador deve estar applicado a exprimir de tal sorte a 
noção do delicto, que exclua todas as interpretações 
para os casos occonentes. Eu qui:tera que se expli
cassem as differentes circumstancias, em que se 
póde qualificar como réo o ministro, que tratar da 
morte do imperador, da imperatriz, etc-., qne cons
pirar contra a fórma do governo, contra a regencia 
etc. Em todos estes casos falla-se em geral, e confu
samente, sem se especificarem as hypotheses, que 
necessariamente devem concorrer, para que se jul
gue verificada uma destas especies de delicto. 

Tratant!.o a mot·te do imperador! ..• Que quer 
isto dizer? Quaes são os fac los, por que se deve 
julgar que o ministro tratou a morte do Impera
dor ·! E ha de ser punido só por estas pala nas 
vagas ? 

Não é menos saliente a synonimia que se acha 
neste paragrapho, vicio muito prejudicial nas leis, 
principalmente quando se descobre que pelos syno
nimos o legislador quiz exprimir idéas difi'erentes, 
e muitas vezes contrarias. Diz-se- tratando a 
morte do Imperador - e no fim uo paragrapho 
acha-se- rijudando ou dando para isso conselho 
ou favor. -Pois quem ajuda, ou dá conselho ou 
favor para pratir.ar algum acto, não trata do mesmo 
acto 'l Qual é pois a differença entre estas expres
sões 'l Que pretenderia o \cgisladot· exp\icat· nesta 
segunda parte do paragrapho ? Eis a reflexão, que 
de improviso fará qualquer jurisconsulto á primeira 
leitttra deste paragrapho. 

(Leu o§ 2. 0
) A palavra confedet·Dção tem uma 

significação propria, que não póde ser applicada 
para. o caso presente: exprime os pactos de reci
proc1;l amisade, e cooperação entre as nações e n~o 
os aJustes. e contractos entre os homens em parh
cular. Porém prescindindo disto, noto a mesma 
confusão nas idéas, que se querem exprimir neste 
paragrapho. Em nenhuma parte acho apontados os 
factos, pelos quaes o réo possa ser arguido : tudo 
se deixa ao arbítrio dos juizes, que poderáõ julgar 
como quizerem. 

Para não repetir os mesmos argumentos, direi 
que igual vicio se descobre nos outros paragraphos: 
no 7.0 por exemplo ... (Leu o Si 7.0

) O verbo
atacar- no sentido natural sempre se entende 
pela accão de violentar com forca physica. Se é 
nesta aécepção que aqui se deve to1Ímr, vem o sen
tido a ficar muito imperfeito, e a lei manca: se 
não é, então é indispensavel que se especifiquem 
os modos por que se julga atacado o corpo legisla
tivo. 

Os ~ So e 9° laborão na mesma falta de precisão: 
é mistér que saibamos por que maneira se poderá 
verificar a provocação á desobediencia das leis, e o 

- 4:'7 .• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:51- Página 7 de 19 

186 SESSÃO El\1 17 DE JUNHO DE 1826 

estorn> á convocacão da assembléa. Nunca se per
dem as palavras, que tendem a fazer as leis claras, 
além de concisas. (Leu o § 10.0

) E' semelhant~
mPnte improprio, c muito vago o vocabulo- soli
citando. - i'úue-sc corromper uma corporação, ou 
no seu todo, ou em pat·te. e para o conseguir po
dem-se empregar m_eios direct?s, ou indirectos :. e 
cada uma destas ctrcumstanctas aggrava, ou nu
nora o gráo de criminalidade : portanto pecca 
este paragrapho pelo mesmo defeito dos anteceden
tes. 

Passemos ao paragrapho seguinte, em que se 
nrbitrão as penas a estes dclictos. (Leu o§ 11.0

) 

Depois fallarei da perda dos bens : tratarei primei
ramente da perda da vida- Eu confesso, que não 
encontro proporção alguma entre ~s penas e~tabe
lecidas neste paragrnpho, e os Jwersos gmos de 
delictos, que se a pontão nos oito precedentes. 

Por ventura nquelle que concorreu para um 
delicio por modo indirecto, ou como causa remota, 
ou secundaria, estará na mesma razão do autor, e 
causador primario do delicto, ou daquelle, que 
sendo o executor, é o instrmmmto ou a causa pro
xima do acto criminoso ? Não certamente; e a 
pratica constante de todos os tribunaes de justiça 
bastaria para confirmar esta verdade, se ella não 
ti,-esse a seu favor o unanime consenso de todos os 
mais abalisados criminalistas deste seculo, e do 
passado ... (Houve rumor nas galerias, e o nobre 
deputado por algum tempo não foi ou\·ido pelo ta
chygrapho.) Quanto ao p;~rdimento da terça, eu me 
declaro decididamente contm o artigo, fundando
me na prohibição expressa da constituição_ _ . 

Disse o honrado memb1·o que . esta pnna nao e 
injusta , nem inconstitucional, porque os herdeiros 
nada vem a perder do seu direito. Pois quem 
soiTre a perda ? O réo ? De que servem os bens a 
quem perde a vida? Demais não são chamados 
pela lei p::ra a herança do intestado os seus pa
rentco. em linha directa, ou collateral ? Logo não 
entendo como estes nada tenhão a perder com a 
publicação dos bens do réo. E para que havemos 
de fazer uma distincção, que a constituição não 
faz? Ella r-rohihe a confiscação dos bens, c não 
especifica se deve ser geral, ou parcial. 

E' portanto o meu parecer que todo este artigo 
seja reformado. O homado membro, autor do pro
jecto, poderá incumbir-se deste trabalho, que
rendo; e quando se não haja de prestar, então eu 
requeiro o adiamento, para que a camara medite 
sutficientemente sobre esta materia, que é de 
summa delicadeza; evitando-se assim alguma de
cisão precipitada. 

A este tempo veio á :mesa, e foi lida a seguinte 
cc INDICAÇÃO 

cc Proponho o adiamento da presente discussão 
por um dia. - Clemente Pereira. » 

Sendo apoiada convenientemente, foi posta em 
discussão. e vencida sem impugnação com a 
emenda de ser por tres dias em lugar de um. Pelo 
que o Sr. presidente declarou que o artigo entraria 
em discussão no dia 20 do corrente mez, convi
dando os Srs. deputados para que apresentassem 
até esse dia as suas emendas. 

- Esta suspensão da ordem do dia deu lugar ã con-
\ ti.nuacão da discussão adiada sobre a indicacão do 
1 Sr. Cunha Mattos, offerecida no principio da ses

são. E havendo o Sr. presidente facultado a pala
vra, levantou-se, e disse : 

O SR. CusTODio Dus: -Eu me declarei a favor 
da indicação, e fui de parecer que se concedesse á 
commissão de guerra o escripturario, que os seus 
illustres membt·os pedem para os ajudar na forma
ção do mappa, que se pretende fazer. Disse que 
se pedissem ao ministro da guerra os papeis, que 
faltão para se conhecer do estado militar do lmpe
rio, e que se lhe não remettessem os que de lá vie
rão, e se achão na commissão. l\las pelos argu
mentos, que se têm produzido, sou obrigado por 
intima convicção a mudar de parecer; e voto que 
os mappas, e mais papeis, que se achão na com
missão, voltem ao ministro de estado, para os fa
ze~· pôr no melhor estado possível. 

O SR. QuEIRoz CARREIRA : - Eu sou de opinião 
de que os mappas, e informações não voltem para 
a secretaria de estado. Pecão-se os esclarecimentos 
que forem necessarios, porém não se remettão os 
papeis, que já se achão na commissão, c dos 
quaes ella póde tirar algumas noticias interes
santes, como affirmão os seus illustres membros. 
Se se mandarem para a secretaria da guerra, talyez 
que não voltem mais, e ficará a camara sem uns e 
outros_ Voto portanto contra a proposta do illustre 
preopinantc. 

O Sn. Lono:- A r.amara de maneira nenhuma 
devA ~ncarregat·-se do trabalho, que pertence ao 
ministro da guen·a, e ás autoridades militares, que 
são subordinadas; c por isso voto contra a indica
ção do Sr. Cunha i\Iattos. Se faltão os esclareci
mentos precisos para o andamento dos negocias 
commetidos ao corpo legislativo, peção-se pelos 
meios babeis ao ministro respectivo. Elle deve sa
tisfazer com promptidão, remettendo em fórma os 
documentos, qu~: possão instruir o negocio. Se o 
não fizer, dará a razão ; e conforme a sua resposta 
deliberará a camara, o que entender acertado. Po
rém não se deve abrir o exemplo de fazer a ca
mara aquelle trabalho, que incumbe aos agentes 
do executh•o_ Este é o meu parecer. 

O Sr.. V AscoxcELLOs : -Eu quizera, que antes 
do proseguir-se nesta discussão, se decidisse for
malmente, se o arranjo dos mappas do exercito 
pertence ao corpo legislativo, se ao executivo. De
sejára primeiro esta explicação .... 

O Sa. CuNB,\ li1ATTOS : - (interrompendo) - Eu 
explico. Este trabalho pertence aos governadores 
militares, e a sua inspecção ao ministro da guerra, 
e não ás commissões desta camara. Porém a com
missão, de que sou membro, lembrou-se de que,, 
se os mappas, e papeis remettidos pela secretaria 
de estado, voltassem para lá, nãn tornarião mais ã 
camara ; e por isso quiz tomar sobre si a empreza 
de organisal-os, e tirar delles algum proveito. 

O SR. VASCONCELLOS (continuando) : - . Logo 
não. va_m_os tomar sobre_ nós uma tarefa, que é das 
attnbtuçoes do executtvo. Senhores, não nos va
mos encarreg~r de exercer funcções, que nos não 
perteucem : na<? executemos uma operação, a que 
faltará necessanamente o cunho de oflicial. Se isto 
compete ao ministerio, para que o iremos tomar 
sobre nós? Tem-se· dito, que, indo estes papeis ao 
ministro, não voltarãõ mais. Por ventura elle dei
xará de cumprir com a sua obrigação '1 Remettão-se 
embora : nao é de suppôr que o ministro deixe de 
satisfazer ao seu dever, e fique com os papeis. Elle 
tal não ha de fazer. 

O Sa. CuNHA MATTOS : -Os papeis, que nos vie-
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rão remettidos, têm o cunho de ofliciaes, e os tra
balhos da commíssão tambem o hão de ter. Ella 
deseja fazer um exlracto, para por elle dar o seu 
parecer á camara, e se forem os mappas de novo 
para a secretaria de estado, perder-se-ha este tra
balho principiado. A~n~a que elles torn~m a esta 
camara, nunca podera Isso acontecer tao ced? ; 
porque o seu arranjo deve de levar necessaria
mente muito tempo; e nós devemos lembrar de 
que o prazo da sessão está quasi e!ll ptei~. . 

Todavia este empenho da comm1ssao nao dispen
sa as outras informações, e mappas, que nos deve 
fornecer o ministro, para complemento da nossa 
tarefa ; por que ainda que pe~os _mapp~s conheça
mos as forcas de algumas provmcias, nao podemos 
eomtudo fàzer ídéa exacta do estado dos seus arse
naes, trens, armamentos, mun~ções! e~c. ~te. To
das as informacões a este respeito sao Indtspensa
veis ; e por isso a com missão quer tomar sobre si 
o trabalho de ir já organisando o mappa geral, 
pelas noções, que póde _?bter dos docu~entos, ~ue 
já possue, e de que nao deve ficar pnvada_. Ella 
depois informará á camara do que tem podldo al
cancar sobre a estatística do nosso exercito, e de 
cada uma de suas repartições. 

O SR. ALnEIDA E ALBUQUERQUE : - Eu me decido 
contra a indicacão. Esta camara deve receber do 
governo todos os· esclarecimentos, de que pr~cisa_:. 
As noticias, que se pede~ ao ~overno, ?a? sao 
para simples recreio, e sat1sfaçao _d_a curiOsidade 
dos seus membros, porém para faClhtarem a mar
cha do corpo legislativo, que todo se dedica ao 
servico da nacão. Privai-o das noções, que elle 
precisa sobre ·os ramos da administração publica, 
é, faltando sem rebuço, ou !ed_uzíl-o á iuacção, ou 
obrigai-o por um 1nodo mdtrecto ~ commett~r 
erros nas suas decisões, para desacred1tal-o depois 
na opinião publica. . . . _ 

Portanto se o m1mster10 nao quer cooperar 
comnosco, 'eu não posso jámais . suppôr que seja 
por bem da nação, e d~ systema JUra~o .. Para que 
estamos nós aqui reumdos 5 horas d~anamente, e 
ainda vamos empregar outras 5, e ma1s nos nossos 
gabinetes em ver papeis, estudar, e escrever? Será 
por mero deleite? Não certamente. E' fó1·a de 
duvida, que as reformas nã~ podem agradar a 
muitos, e a muitos outros nao deve ser con"!e
niente que se descubrã? algumas verd!ldes.: pore~ 
não se diga que convem ao corpo legisla~tvo, «:: a 
nacão a ignorancia do estado dos negomos. O m
teresse, que resulta desse mysterio, é todo par~i
cular nenhum fundamento tem no bem da naçao 
nem ~s que o guardão, podem ter mais_ amor ã na
ção do que os delegados da mesma naçao.. . -

Por consequencia _do go!erno no_s d~vem v~r no
ções exactas, e sattsfatonas, e n_ao _ 1mperfe1tas e 
inintelligiveis. O offi.cio da comm1ssao deve versar 
sobre outros objectos, e não sobre a organisação 
dos mappas do exercit!l,_ cujo trabalho. está confia
do ás diversas repartlçoes do executivo. O . meu 

' parecer pois é que se remettão esses pape1s ao 
ministro respectivo, se é, como asseverão os hon
rados membros da commissão, que delles se não 
póde tirar a noticia, que se pretende, e se pedio ao 
ministro ; e se lhe diga que delles a camara não 
póde colher as luzes, que lhe são necessarias so
bre os quesitos, que lhe dirigira. E por isso voto 
contra a indicacão. 

Um dos dignos membros da commissão, para 
mostrar a necessidade de um amanuense, avançou, 

que este homem não só era preciso para a sua 
commissão, mas tambem para todas as outras, que 
quizessem cumprir as suas obrigações. Isto é o 
mesmo que dizer que os trabalhos das outras com
missões são imperfeitos, por não ter o tal escriptu
rario. Peça o illustre deputado para si, pois os 
outros bem sabem a sua obrigação. 

O Sa. QuEmoz CARREII\A : - Estes argumentos 
não me fazem mudar de parecer. Se o ministro 
não mandou todas as informações, que se pedirão, 
e os. papeis, que são precisos, não se segue que 
devem voltar para elle os que vierão. 

Demais, senhores, se estes mappas, e papeis sa
hirem da camara, não poderão tornar para ella a 
tempo de se tirar a utilidade que se precisa na pre
sente sessão. Pelo que eu requeiro, que no caso de 
assentir a camara nesta remessa, que nunca será 
do meu voto, fique um extracto da materia de cada 
um delles na commissão, para andamento dos tra
balhos da sessão a respeito do exercito; pois os 
mesmos senhores da commissão confessão, que 
delles se podem colher muitas noções uteis. Do 
contraJ"io, de maneira nenhuma. 

O SR. CuNHA MATTOS : - Sou eu que peço esse 
homem, sou eu que preciso delle, c não a commis
são. Eu sou quem o requer, pois não posso fazer 
só o trabalho, a que me quero dar por minha line 
vontade, e que todo redunda em serviço da camara 
e em utilidade da nação. 

Não havendo mais quem fallasse, julgou-se finda 
a discussão, e procedendo-se a votos, não foi ap· 
provada a indicação. . 

Seguio-se a 2a parte da ordem d!l ~1a, que era. a 
discussão sobre o parecer da commissao de consti
tuição ácerca da proposta do Sr. Vergueiro, apon
tando os artigos, de que se devi à o pedir informações 
ao ministro de estado dos negocias do Imperio ; a 
qual discussão fôra adiada na sessão de 14 do cor
rente mez, em que se apresentarão tanto a dita 
indicacão como o parecer. E havendo o Sr. secre
tario Costa Aguiar procedido á leitura da parecer, 
e da emenda offerecida na sobredita sessão pelo 
Sr. Souza França, pedio logo a palavra e disse : 

O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr. presi
dente, eu tenho a observar que ainda não tem 
decorrido os tres dias do adiamento; porque a 
14 deste mez é que se decidio que este negocio 
ficasse adiado. 

O SR. YERGUEIRO:- Eu creio que devem inter
mediar tres dias completos, o que ainda não se 
tem verificado. 

O Sa. LINO CouTINHO : - Por causa da ordem. 
Quizera saber, como se cantão estes dias ; quanto 
a mim os dias devem ser intermedios, isto é, não 
contados o da ultima e o da primeira discussão. 
Entretanto desejo que baja uma decisão formal so
bre este ponto, porque talvez outros senhores não 
pensem de igual maneira. Conforme o men pare
cer logo que este objecto ficou adiado por tres 
dias, não se deve nelle fallar esses tres dias ; e 
como elles ainda não passarão, julgo não ter por 
ora lugar a discussão. 

O Sn. VASCONCELLOS : - Estas observações só 
podião ter cabimento hontem, quando se propoz 
esta materia para ordem do dia da presente sessão. 
Determinou-se hontem que entrasse hoje em dis· 
cussão o parecer adiado sobre a indicação do Sr. 
Vergueiro : logo assim se ha de cumprir. Demais 
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senhores, o ter111o uo adiamento está venciuo, j;í. 1 tivemos 'l Approvo portanto a emenda do illustre 
passarão os tres dias; de quatorze a dezcsetc vão I orador. Volte o parecer á commissão, para que 
tres. separe os artigos, e nos indigue a repa1·líção, a 

o Sn. VERGUEmo : _ Tambem se deu para a 1 que cada um pertence. Este e o meu voto. 
ordem do dia de hoje a discussão sobre o projecto 1 O Sn. V ASCOXCELLOS : - Os membros da com
de lei da responsabilidade dos ministros e conse-~ missão de constituição devem na verdade lastimat·
lheiros de estado; e pelos inconvenientes. que se se por não contarem no seu numero o illustre de
ponderarão,, suspendeu-se a disc~ssão, e ficou. a l putado, ~~e aca~ou de. fallar; pois então as s':las 
materia ad1ada. Pela regra do lllustre preop1- 1

1 

obras salunão ma1s perfeitas. Eu estou convencido 
nante parece que não podia ter lugar este procedi- de que o nobre deputado falia por este theor, por 
menLo: cnLretanlo assim se venceu. que não está certo das razões, que se expenderão 

Terminada esta questão incidente pela observa-I na passada discussão sobre esta materia. O tra
cão, que quasi a um tempo fizerão muitos Srs. de- balho da commissão é analogo á indicacão, que foi 
putados, dizendo acharem-se pr~ench~do~ os dias _do 1

1 submettida ao seu exame : ella apresêntou o seu 
adiamento, entrou-se na questao prmClpal, abrm- parecer, ao qual o Sr. França offcreceu uma emenda 
do a discussão com o seguinte discurso: que não tem lugar, como mostrarei; e entretanto 

o s . SouzA F xç : _ Eu peco a palavra para levantou:::se o honrado r_nembr<?, e sem o provar 
. n~ . UA .\ . . • d . . .. 1 com razoes, como convmha d1sse, que o parecer 

fallar ta,o somente sobre a mmha emen a, pms Ja era imperfeito e que esta imperfeicão era effeito 
tenho dito tudo quanto me pareceu a proposlto so- I d . · · - ' v f 't • 1 v v 
bre o parecer da commissão. Na discussão passada rra precrprtaçao, com que ura er o.·· pa a ras a-
declarei que approvava este pa_rccer qnanto á s~a "'as.. ._· S a • , , 
materia em geral, e que só deseJava que a comuns- Sr,- ~re~ld~~te, 0 r. Veroueuo f~~-uma ~r~posta 
são tomasse o trabalho de dividir os artigos da de ,_anos at t!g?5• sob r~ que _se_ de v mo pe~,;r mfo!
indicacão pela natureza das ma terias, que contives- maçoes _ao mmrst~o do lmperw '. es_tes arb"'os f?ra.o 
sem, sêparando assim os quesitos, que pertences- s~bmettldos ao ~xame da c~mmtss~o de constitui
sem a cada uma das repartições do executivo; e çao, a qual depo~s de mad_u!a reflex~o ass~n!ou que 
para isso apresentei a emenda, que se acabou de todos elles e~tB:vao na orbrta daqu:lle mrm;tro, e 
ler, c que se funda nas razões, que exporei. ne~ta confon~udade deu o seu parecer. Reduz-~e 

Eu ar.ho que tanta obrigação lem 0 ministro de po1s a questao .a. saber-se, se pertencem ou ~ao 
estado dos n<'gocios do impl.'rio de responder a esta pertencem ao mmrstro, e antes de _se demonst.rar, 
camara pelos ncgocios da sua reparticão, como tem qu~ ou. todos, ou alguns dos _mencwn.ados artigos 
qualquct· dos outros ministrof', da justiça, da fa- estao fora d~ sua ~ompetenci~, se na o ~(!c con
zenda, etc. Ora se pedirmos ao ministro do imperio demnar por lmperferto o. parec~r d~ commrssa~. Eu 
informaÇões sobre nt:gocios, que não forem da sua assento, que todos os ObJ~C~os md1cados no parecer 
competPncia, e elle nos responder, que não tem cabem. na alçada do nnlllst~o, __ e que os ~~~nr~dos 
obrigação de as dar, porque taes negocias estão fóra mem~ros, que seg~em a opun~o ~ontrana, lllu
ua sua alçada ; não daremo-s uma idéa de que a dem-~~ CO !fi a;; palavras t:: appat enc1a uas co usas, 
camara não sabe quaes são os objectos, que per- sem e;xammar a . sua reahdad~, nem ~~tender para 
tencem a cada uma das secretarias de estado? E o~ obJectos debaixo do seu 'erdadeuo ponto de 
não será isto indecoroso á camara ? vrs~~- . . . . _ 

Demais este expediente, que eu proponho, dará Strva .~e exemplo o art1go relatt:.o a colomsaçao 
um trabalho de bem pouca monta, e a eommissão estrB:ng~ua. Poder-se-h!l talvez d~ndar da compe
muito bem se poderá encarregar de o executar. tenc~a- acerc!l des~e O~Je~to, e dizer-se que á re
Ella apontará qnaes destes artigos competem á re- partrçao d~ ~mperw ~ao n~cumbe saber ~o numero 
parti cão do imperio, quaes á da fazenda, quaes á d~ estrange~ros, que tem vmdo, e. ~e achao no Br_a-
da jÜstiça, etc., e conforme esta divisão se expe- ~11 na <JU~ltdade de .c?lonos._ Porem es!a asserçao 
diráü os ollicios aos respectivos ministros, pedin- e gratmta • se este mrmst~o na? tem ~azao d~ s?b~r 
do-se as i!lustrações, que a commissão e a camara dos tratados, que se tenhao fe\to para a enpgraçao 
desejão. Assim procederemos mais coherentemente destes _colonos, nem da~ orden~, que se tem dado 
com os princípios recebidos. Sr. presidente, seja- s~bre rsto aos agentes drpl~omatJco~, deve ~ecess~
mos circumspectos nas nossas deliberações ; não nam~nte saber do~ que tem entmdo n_? 1mperr.o 
demos motivos á censura. Este é 0 meu voto: debarxo daquelle. titulo, dos que ~e a~hao nos dl
approve-se 0 parecer, mas separem-se os quesi- v~rsos estabelecrmentos de colom~açao, dos que 
tos apontados segundo a natureza do objecto de tem des_er~ado. etc. te':ll e!.D fim obrtg!lçuo de saber 
cada um. da estahstlCa da co~omsa~ao estrangeira. . 

Allegou-se na d1scussao passada que o artigo -
O S1t. SoARES D.\. RocHA : - A precipitação é Fabricas - pertencem á reparticà<' da fazenda. 

sempre inimiga da perfeição: nós já o temos ex- Mas o illustre deputado o Sr. Rezende Costa, que 
perimentado. Preciprtadamente se fez este trapalho tem pratica na materia, certificou que compete ao 
e reconhece-se hoje que sahio imperfeito. Quando ministro do imperio. As minas tambem estão de
se offereceu esta indicação, pedio-se que a com- baixo da sua inspeccão ; porque não se lhe per
missão désse o seu parecer no mesmo dia ; assim gunta, a quanto monia a somma dos direitos, que 
o fez a commissão, apresentou immediatamente dellas se recebem, nem artigo algum relativo ao 
este parecer ; e perg~nto eu : está perfeito ? Não thezouro publico; mll;S trata·se sóme;Dte de ~ndagar 
acaba de mostrar murto bem o Sr. Souza França, sobre o estado da mmeracão do paxz; e mngueJD 
que se não achão determinados os artigos, sobre duvidará, que este é um dÓs ramos da administra· 
que cada um dos ministros deve informar á ca- cão do interior. 
mara.? I_>ar~ que havemos de faze_r perguntas sem • O. meamo acontece a respeito daquelles artig?s, 
o cr1ter10 md1spensavel em matena de tanta pon- que o illustre membro o Sr. Souza França na dlS
deração ? Para nos vir a mesma resposta, que já cussão passada tentou mostrar que não pertencião 
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a esta administração ... (sentio-se algum rumor 
no salão.) Sr. presidente eu peço a ordem, e re
queiro que V. Ex. faça cessar este sussurro, pura 
eu poder fallar. Quem me não quizer ouvir saia 
fóra da $ala, vá-se embora. (Continuando na ma
teria.) Finalmente o~ ... .rtigos apontados na indica
cão, e a}lprovados yela commissão, são todos da 
competencia do ministro do imperio ; podem-se já 
pedir sobre elles os precisos esclarecimentos, para 
podermos adiantar o nosso trabalho. 

E como vem um dos Srs. deputados dizendo, 
que não devemos fazer perguntas inconsideradas? 
Eu não sei como podem estes quesitos ser tachados 
de inconsiderados. Não gastemos, senhores. o 
tempo precioso em duvidas futeis. Officíe-se ao mi
nistro: elle dará os esclarecimentos, que tanto nos 
convém, e delles tiraráõ- as commíssões dt!sta ca
mara as noticias necessarias sobre os negoeios 
affectos a cada uma. Por esta occasião tenho a 
ponderar, que a commissão de constituição não 
deve encarregar-se de objectos, que pertencem a 
outras commissões. 

Pretendef!i os sen~ores da opposição, que o pare
cer torne a comm1ssão, para esta extremar os 
artigos, que julgão não ser da competencia do mi
nistro do imperio, e para indicar as repartições, a 
que devem pertencer. A commissão julga que 
todos estes objectos estão submettidos áquelle mi
nistro : logo não é a ella, mas ás outras commis
sões, que deve ser confiado este trabalho, já que 
se reprova o que está feito. 

Concluindo pois insisto na approvação do parecer 
em questão, e voto contra a emenda. 

O Sn. SouzA FRANÇA : -O illustre deputado 
ainda não demonstrou, que os objectos, que eu 
provei na ultima discussão pertencerem aos minis
tros da justiça e da fazenda, estejão debaixo da 
inunediata inspecção do do imperio. E como dá por 
desfeitas as minhas razões? Como póde sustentar 
que as fabricas nacionaes são submettidas á repar
ticão do interior? Quando se tratou de fazer im
primir as actas e diarios desta camara, officiou-se 
ao ministm da fazenda, para que por aquella re
particão se dessem as ordens necessarias á junta 
da typographia nacional : e a typographia nacio
nal não é uma fabrica da nação 'l 

O Sa. SOARES DA RocuA : - Logo que um dos 
Srs. deputados affirma, que cexto ramo da admi
nistração publica est..i affecto a esta repartição, e 
outro o nega dizendo que pertencem aquella, esta
mos em caso de duvida ; e neste estado como have
mos de officiar a este, e não ãquelle ministro ? Diz 
o honrado membro da commissão, que todos estes 
negocias estão dentro da orbita do ministro do 
imperio ; outros o negão : qual é · pois o gráo de 
certeza indispensavel para a rlecisão de um corpo 
tão respeitavel, como este, cujas de liberações de
vem ser firmadas em conhecimentos solidos, c me
ditadas com toda a madureza? 

Acaba-se de demonstrar que a typographia, e 
outros estabelecimentos estão debaixo da inspecção 
do ministro da fazenda ; a alfandega inquestiona
velmente o está: logo nos achamos pelo menos no 
estado de duvida, e por conclusão não errei, quan
do disse, que o parecer da commissão era imper
feito : pois vê-se que foi dado sem pleno conheci
~enLo de causa. Agora digo que está imperfeitis
Slmo. 

O Sa. VASCONCELLOS : - Quanto acaba de dizer 

o nobre deputado labora no mesmo vicio, que já 
notei. 

O honrado membro não encara as cousas pelo 
lado que nos importa saber. Diz que a alfandega 
não pertence á repartição do interior. Não per
tence quanto ao rendimento dos direitos, contabili
dade, etc., mas não quanto á estatística, que é o que 
a camara precisa por ora conhecer. , 

O ministro do imperio tem obrigação de a saber 
ou directamente,ou pelo intermedio dos outros mi
nistros. O mesmo digo a respeito da t.ypographia 
nacional; e portanto se existe a duvida, é porque a 
querem pôr, e não por haverem para isso motivos. 

O illustre deputado não sabe o que contém os 
quesitos da indicação, e falla contra elles, sem ao 
menos requerer a sua l~itura. Eu peço, Sr. presi
dente, que o parecer seJa novamente lido, para que 
estes senhores se inteirem da materia dos artigos 
approvados . Failar contra elles sem a necessaria 
noticia, facil causa é, mas não acho muito decente. 

O Sn. SECRETARIO satisfez ao illustre orador, len
do novamente o parecer: e tendo acabado, pedio a 
palavra e disse : 

O Sn. VERGUEln.o:-Eu requeiro, Sr. presidente, 
que V. Ex. convide os Srs. deputados, para que 
mandem á mesa as emendas, que julgarem rasoa
veis, suppressivas, se acharem alguma cousa de 
mais, additivas, se de menos. Desta maneira evitat·
se-ha uma discussão vaga, que a nada induz, senão 
á perda de tempo. 

O Sn. CuNnA 1\IATTOS:-Eu me conformo inteira
mente com este parecer do illustre preopinante; 
mas quero fazer algumas reflexões sobre a materia. 

Existem algumas fabricas, cnja administração 
está a cargo do ministro da fazenda: tal é a fabrica 
de Sorocaba. 

No Rio-Grande do Sul tambem ha um estabeleci
mento debaixo da inspecção deste ministro: com
tudo o ministro do imperio deve ter conhecimento 
destes estabelecimentos, como um ramo da estatís
tica do paiz. 

A respeito da colonisação estrangeira não ha du
''ida alguma: pertence este objecto á repartição do 
interior. Portanto eu não vejo o inconveniente em 
se lhe pedirem informações sobre o estado destes e 
dos mais objectos indicados na tabella, que a com
missão apresentou. 

O SR. VERGUEIRO:-Póde ser que se apontem al
guns artigos, que de facto não estejão submettidos 
á rep~rtição do imperio; porém nem eu, nem a 
comtmssão se regulou pelos abusos, que se possão 
ter introduzido, mas sim pelo que deve ser. Em
bora estejão fóra da inspecção do ministro: elle nos 
responderá -não está debaixo da minha inspec
ção- e então saberemos se ha nisso alguma irregu
laridade. 

Eu tomei por base dos artigos, que apresentei~ 
estes princípios incontestaveis: tudo quanto é rela
tivo á industria em toda a sua extensão, á instruc
cão publica, á população, e policia interna, per
Íence exclusivamente ao chefe da repartição dos ne
qocios do interior. As outras repartições são verda
aeirarnente excepções desta regra geral; e por isso 
aquelle ministro na maior parte das nações policia
das intitula-se -dos negocios do interior.- Por
tanto elle está nascircumstancias de nos dar as no
ticias, que desejamos. Se comtudo se encontrar 
alguma anomalia, nós o não poderemos saber com 
certeza, senão depois que elle nos responder. Devo 

48 
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por esta occasião declarar uma observação, que te
nho feito. 

Todas as vezes que aqui se tem tratado de pedir 
illustracões ao governo, sempre ha quem se oppo
nha, qÚerendo limitar o direito que a ~amara ~em, 
de indagar do estado de todos os negocws pubhcos: 
sempre apparece quem pretenda ~ostrar, qu~ as 
informacões devem versar sobre obJectos particu
lares, e· nunca geraes. O resultado tem sido estar 
a camara embaracada a cada passo, sem ter pre
sente- o quadro geral da administração. publica em 
todos os seus ramos, para poder dehberar sobre 
muitos artigos de summo interesse. 

Como se poderáõ fazer as leis regulamentares, e 
muitas outras de urgencia, ainda sobre objectos 
particulares, sem a noticia do estado geral da nossa 
industria, da nossa populaçítu, etc., etc. ? 

Como se poderáõ tomar as medidas índispensa
veis sobt·e os abusos, que se têm introduzido, em 
quasi todos os ramos da administraçao ? 

Não sabemos que todos elles têm relação entre si 
c achão-se ligados ao systema geral? E poderemos 
por tal maneira caminhar seguros de erros, e aspi
rar á perfeição? Nunca. A marcha dos negocias 
será a mesma, e os ministros sempre irão bem. 

Eu sei que as secretarias estão mal arranjadas, e 
não poderáõ mandar uma informação exacta sobre 
tudo, que lhes diz respeito; porém sempre forne
ceráõ algumas noticias utcis. O mais é que os mi
nistros têm recusado dar estas informacões geraes; 
c o que sobretudo admira, é que esta· recusa tem 
encontrado apoio na camara. 

Torno a dizer, não duvido que alguns artigos in
dicados pertenção tambem ás rep~tições da fazenda 
e á da justiça. Por exemplo, as fabricas nacionaes, 
quanto aos seus rendimentos, competem á da fa
zenda; porém quanto ao seu melhoramento, organi
sacão, pertencem indubitavelmente, ou pelo me
nos devem pertencer á do imperio, a cujo chefe in
cumbe pr·omO\'er a industria do paiz. 

Hequeiro portanto, que se declarem por meio de 
emendas, quaes são os objectos, que se hão de sup
primír, quaes addicionar. 

O Sn. AurEID.\ 1-: ALBUQUERQUE:- O nobre de
putado, que acabou de fallar, muito bem mostrou o 
desgosto que tem, de não ser approvada in totum 
a sua indicacão. Outros terião o desgosto de vêr 
fazer-se uma êxcepção odiosa ácerca do ministro do 
imperio, se só a elle se pedissem informações ge
raes, quando os mais ministros são igualmente 
ubrigados a dal-as. 

Direi além disto, e do mais que já se tem ponde
rado, que estas informações que se pretendem, nem 
daqui á dez annos poderáõ vir á camara. Nas na
cões mais lldiantadas do que a nossa não se obterião 
âs noticias necessarias para satisfazer semelhantes 
qttesitos com a facilidade que se pensa. 

A nação franceza ainda h~ pouco tempo ignorava 
inteiramente o estado dos dtfferentes ramos da eco
nomia interna; e foi necessario que os inglezes lhe 
subministrassem o methodo, e as luzes precisas 
para o conseguirem. 

Como·é pois que o ministro ha de dar informação 
exacta sobre tantos e tão differentes objectos, não 
tendo nós uma estatística perfeita, nem a podendo 
ter, com a pressa que se imagina 't Portanto não 
admittirei a excepção, qu~ se quer fazer a respeito 
do ministro do imperio,e !IÓ approvarei a indicacão 
no caso de se dividirem os artigos conformá a 
emenda do Sr. Souza França. 

O Sn. YERGUEIRO :-Disse o illustre deputado, 
que eu patenteava o desgosto de não vêr passar a 
minha indicação. Pois eu não convidei a todos os 
senhores para apresentarem as suas emendas sup
pressivas ou addilívas? E como se affi.rma que eu 
tenho desgosto de não vêr pansar a m~nha indicação 
tal qual a propuz ? O que não quero e que se pro
longue uma discussão, que serve. unicamente para 
perder tempo. 

O Sn. ALlllEIDA E ALBUQUERQUE :-0 nobre depu
tado mostrou-se desgostoso, e eu disse que os ou
tros senhores tambem terião razão de se desgosta
rem ... 

O Sn. VERGUEIRO (inten·ompendo) :-Quero que 
o honrado membro me declare no que mostrei des
gosto. Convidar á camara para fazer as restricções, 
que deveria ter a minha indicação, não é m?strar 
desgosto. Eu nunca tenho desgosto em não ver ap
provada a minha opinião. Requeiro portanto, que 
o íllustre deputado declare .....• (A' ordem, á or
dem!) 

O Sn. CusTODIO DIAS:- Nós não pretendemos o 
optimismo; só queremos o possíveL A camara não 
é tão indiscreta e injusta, que obrigue a impossí
veis: portanto quando o ministro disser que este ou 
aquelle objecto não está na sua reparticão, ou que 
lhe é impossível informar exactamente sobre algum 
artigo, nós o não havemos de exigir á risca. Sendo 
de boa fé, ha de nos communicar aquillo que sou
ber de cada um desses artigos. Honesta semper pu
blico gaudent, scmlera secreta SIJ,nt. Só teme a luz 
da verdade aquelle que se reconhece culpado. 
(Apoiado.) 

O SR. AnAUJO VIANNA :-Eu peço a suppressão 
do quesito -se as garantias têm sido obse1·vadas, 
etc.,- porque nesta parte já fomos satisfeitos pelo 
ministro da justiça, no offi.cio que dirigio á camara, 
e até porque parece que este objecto é mais proprio 
daquella repartição. 

Eis aqui a emenda que offereço. 
Dito isto, passou á mão do Sr. secretario Costa 

Aguiar a seguinte 

«EMENDA 
<< Que se supprima o artigo relativo á suspensão 

das garantias na fórma do ~ 35 do art. 179 da con
stituição.-ArauJo Yianna.» 

Tendo sido lida e apoiada, continuou a discussão 
dizendo 

O SR. YERGUEIRO :-Eu conheço que este artigo 
em regra pertence ao ministro da justica, mas já 
expuz o motivo, porque accrescentei este quesito, 
e é porque de facto pela reparticão do imperio fo· 
rão removidas de seus domiciliÓs muitas pPssoas, 
contra as garantias da constituicão. 

Já declarei nesta camara, qué um de seus mem
bros entrou no numero destes, que arbitrariamente 
forão separados de seus lares. Portanto não é in
discreta a pergunta -se as garantias têm sido ob
servadas na r_epa~tição do~ negocios do imperio.-

E que ~.dmua~ao póde 1sto causar, depois de sa
bermos Ja offic1almente, que pela reparticão da 
guerra tambem se suspenderão as garantias, para 
se entregarem os cidadãos inermes ao furor dobra
ço militar, creando-se commissões de guerra, con
t~a a expressa let~a. da constituição, que prohibio 
r1gorosamente o JUIZO de quaesquer commissões, 
dando autoridade de julgar sómente aos tribunaes 
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ordinarios, e aos juizes nomeados por lei; resul
tando de semelhante arbitrariedade uma nullidade 
insanavel em todos os actos e sentencas de seme
lhantes commissões, nullas pela constiiuição, e por 
todos os principios de direito '! 

Portanto não se pode1·á dizer, que só pela repar
tição da justiça se deve perguntar pela guarda das 
garantias. 

O Sa. LINO CouTINHO:- Na discussão passada 
eu opinei que os ministros das outras repartições 
devião informar sobre os objectos contidos nestes 
quesitos, que lhes dissessem respeito; c que para 
isso se separassem as materias, que não pertences
sem ao ministro do imperío. 

Ainda sou do mesmo parecer: se se encontrão ar
tigos, que não são da competencia deste ministro, 
segreguem-se e sejão inquiridos áquelles a que to
carem. 

Porém, Sr. presidente, não é a commissão de 
constituição que póde conhecer da natureza das ma
terias, para !proceder a este exame. Em tal caso 
sejão tambem ouvidas outras commissões, a da fa
zenda pelo que respeita ao thesouro, a de legisla
çã_o_pelo que toca á justiça, a de guerra pela parte 
zmhtar, etc., etc. 

Quanto porém á emenda ultimamente proposta, 
eu assento que nenhum lugar póde ter; porque as 
garantias individuaes não versão unicamente sobre 
a liberdade pessoal; mas sobre muitos outros pon
tos. E ainda que a suspensão solemne das formali
dades, na literal expressão da constituição, parece 
pertencer exclusivamente á reJ>ar_t· del ila justiça, 
porque a constituicão só permltt{ a (lspensão das 
formalidades do processo, e não 4!~":\.rt:l é essencial 
para segurança da pessoa e bens(0 ·«fu;.Iadão, com
tudo podem, e de facto têm sido atacallas as garan
tias constitucionaes em muitos casos pelos ministros 
das outras repartições, e por isso voto contra a 
emenda. 

O SR. ARAUJO VIANNA:-Eu pedi a suppressão 
do quesito, porque o § 35 do art. 179 da constitui
ção falla tito sómente da dispensa das formalidades, 
e isto está a cargo da repartição da justiça. Tudo 
quanto se fizer a este respeito, deve ser pelo inter
medio daquelle ministro: se se suspenderão estas 
formalidades e se nomearão commissões prohibidas 
por outras repartições, foi abuso; e nós nos regu
lamos unicamente pelo que deve ser. 

Devemos portanto pedir informações daquillo, 
que é proprio de . cada repartição. Todos os outros 
quesitos, menos este, parecem estar na ordem. 

O SR. LtNO CouTI!'iHO :-Quando se trate de abu
sos, como no caso presente, para que nos havemos 
de lembrar do artigo da constituição, que permitte 
tão sómente a suspensão das formalidades juridicas 
que é cousa muito diversa 'l Manda a constituição 
que nenhum cidadão seja tirado da sua casa, do seu 
emprego, da sua família, para vir estar debaixo dos 
espiões desta cOrte, sem haver precedido processo 
de formacão de culpa. 

Apezar· desta lei tão clara, tem-se praticado destes 
factos escandalosos. Apezar desta mesma lei e das 
suas garantias, pega-se em um estrangeiro, contra 
o qual se não prova crime, prende-se em uma for
taleza, e faz-se sabir extemporaneamente fóra do 
imperio. 

Quantos cidadãos brazileiros estão aqui no Rio 
de Janeiro deportados das P.rovincias, sem poderem 
regressar para as suas famtlias, só porque o minis-

tro desta ou daquella reparticão não quer? Quantos 
estaráõ pelo mesmo motivo· por essas fortalezas! 
Estes factos podem ser. e têm sido commettidos por 
out:as repartiçõ~s, independentemente da da justiça, 
e n11:o tem relaxa~ alguma com a suspensão das for~ 
mahdades do JUIZO, de que se lançou mão como 
um pretexto, mas que não póde justificar os abusos 
escandalosos, que se têm commettido, e vão com
mettendo. 

O _q?e se pergunta ao ministro é, se pela sua re
partiçao se tem observado á risca a constituição, e 
esta pergunta se póde e deve fazer ao ministro da 
fazenda, da guerra, dos negocios estrangeiros, e aos 
mais, porque todos têm iguaes meios para abusar. 
E~tou por consequencia firme nos mesmos princi
plOs. 

O Sn. A RAUIO VIANNA:- Levantar as formali
dades é permittir que se proceda sem a fórma ou 
ordem do juizo, por ex~mplo, para que ·se possa 
~render sem culpa formada, sem devassa, etc. 
Quando se suspendem estas formalidades, quer 
seja por dec~são da assembléa, quer por acto do 
pod~r executivo, é pela rep<~;rtição dos negocios da 
JUSttça, que se devem expedzr os decretos e ordens 
necessarias. Ora como no artigo, de que se trata, 
falla-se desta suspensão de formalidades, por isso 
eu requeri a sua suppressão. Qnanto aos abusos de 
poder, e infracções da constituicão, não acho in
convenir.nte que se peção illustraÇões. 

Eu fallo tão sómente da suspensão permittida no 
§ 35 do art. 179 da constituição. 

O Sa. VAscoNCELLos:-Sr. presidente, eu seria 
da mesma opinião do illustre deputado o Sr. Araujo 
Vianna, se considerassH as secretarias de estado na 
ordem, em que devem estar. Porém ellas não se 
achiío distinctas e separadas por limites certos e in
variaveis, nem ainda tem lei, que regule os seus 
trabalhos. Uma lei regulamentar, que ainda se ha 
de fazer, é a que deve marcar os objectos, que hão 
de pertencer a cada uma. 

Não ha muito tempo vi um officio do ministro do 
imperio participando ao da justiça o despacho de um 
desembargador. A um illustre deputado, ·que se 
senta nesta camara 1 suspendeu um ministro dos 
negocíos do imperio as garantias da constituicão, 
tirando-o de sua casa e familia, e retendo-o âqui 
na côrte pelo tempo, que muito bem quiz. Se estes 
factos são certos, que duvida póde haver em se per
guntar sobre este artigo? Eu quizera que igual per
gunta se fizesse aos mais ministros. 

O da guerra, á poucos dias o soubemos, suspendeu 
não só as formalidades, mas toda a constituicão. A 
instituição de commissões militares tambem será 
suspensão de formalidades? Portanto convidem-se 
as commissões competentes para organisarem os 
quesitos, na fórma proposta ã pouco pelo illustre 
deputado o Sr. Lino Coutinho. 

O Sa. LEDO:-E' necessarío, Sr. presidente, que 
sejamos coherentes. Deeidio a camara á poucos 
dias, quP. nos devíamos contentar com as instruc
ções, que os ministros.nos dessem sobre·factos par
ticulares, e que se ped1ssem só aquellas, que fossem 
necessarias para illustração da camara ácerca des
ses factos. Agora faz-se uma indicação para se pe
direm informações geraes. F.sta indicacão parece 
tender a baldar a decisão da c.vnara. Démais per
gunta-se ao ministro, se suspendeu as ·garantias: 
qual será a resposta'? Ha de dizer que não. E nós 
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nos contentaremos com esta resposta, quando se 
affirma, que ha factos em contrario 'l 

Parece-me que ningueru é obrigado a denunciar 
os proprios delictos; nem é de esperar uma volun
taria confissão de factos, cuja j ustificacão não é 
facil. Se ha factos, a obrigação da camara é decre
tar a accusação, e não fazer perguntas ao ministro 
sobre dclictos, que tenha commettido. Portanto nem 
façanios perguntas, que são illusorias, nem tome
mos medidas, que estão em contradicção com as 
decisões da camara. 

O Sn. VERGUEIRO: - Explicarei o sentido, em 
qu6 tenho fallado. Eu sabia, ou pelo menos é um 
facto constante, que pela repartição dos negocios 
do imperio se suspenderão as garantias a respeito 
de alguns cidadãos; mas eu queria, qne se nos in
formasse circumstanciadamente sobre este ponto, 
porque não é só pela secretaria immediatamente, 
que se pódc commctter este abuso, é tambem pelos 
presidentes das províncias, c outros empregados 
subalternos. Portanto não me expliquei bem, e fui 
entendido ainda peior. Para isso eu o!Iereço esta 
emenda. 

Leu e enviou á mesa a seguinte 

« E~IENDA 

• << Se pela sua repartição, entrando os seus subal
ternos, tem sido violadas as garantias individuaes, 
ou em razão da suspensão dellas, ou sem suspensão. 
- Vergueiro. l) 

Foi lida na mesa, e apoiada ; e progredindo o 
debate, te,·e a palavra 

O Sn. l\JAncos ANTONIO:- Creio que sobre o ar
tigo relalivo aos estrangeiros residentes no paiz, 
não poderá o ministro responder satisfactoria
mente; porque em todas as estatísticas, que têm 
vindo das províncias, achão-se as pessoas classifi
cadas sómente segundo a côr, e o estado de liber
dade: não se declarão os estrangeiros. Como ha de 
pois o ministro informar a este respeito'! Ha de 
mandar fazer uma nova estatística? Quande se con
seguirá isso'! Demais elle já remetteu as tabellas 
que tinha em seu poder, e parece ter assim satis
feito a este quesito. Se se mandarem fazer novas 
tabellas, quando virão ellas I Julgo portanto inutil 
exigir, o que elle não poderá satisfazer cabalmente, 
e que só daqui a um anno pelo menos estará habi
litado para o fazer. 

O SR. CuNHA MATTos : - De todos os estrangei
ros, que têm vindo por conta do estado, tem o go
verno uma relação nominal. 

O Sn. MAncos ANTONIO : -Dos colonos sim ; po
rém na indicação falia-se dos estrangeiros em geral, 
e nelles entrão não só os allemães, mas todos os 
outros, inglezes, francezes, dinamarquezes, etc. So
bre isto não ha assento algum. 

Não havendo quem mais se propuzesse a fallar, 
julgou-se finda a discussão, e propondo o Sr. pre
sidente á votacão da camara a emenda do Sr. Souza 
França, que por prejudicial tinhaa preferencia, foi 
approvada; ficando prejudicadas as outras emendas, 
e devendo em consequencia voltar o parecer á com
missão, para se indicarem os artigos, de que cum
pria pedir-se informação a cada um dos ministros 
de estado. 

Findo este acto, annunciou o Sr. secretario Costa 
Aguiar, a recepção de alguns officios do gov{lrnO, 
~~u~ f?_r~o l~t!_os, e tive!ã? as direcções, que abaixo 

OFFICIOS 

Primeiro 

<< lllm. e Exm. Sr. - Accusando o recebimento 
do officio, que V. Ex. me dirigi o hontem da parte da 
camara dos deputados, exigindo esclarecimentos so
bre o facto, de que fôra informada por um dos seus 
membros, de ter sido na província de Minas Geraes 
um corpo de tropas de 2• linha surprehendido, e 
preso com ferros para esta côrte debaixo de escolta ; 
~umpre-me dizer a V. Ex., para que o faça presente 
a camara, que o governo de S . .l\1. o Imperador só
mente tem parte official de se ter procedido na 
fórma autorisada pelo § 10 do art. 179 tit. 8° da 
constituição do imperio, mas que hoje mesmo vai 
passar as ordens para se saber, se houve abuso ; e 
o resultado será em tempo presente á mesma ca
roara. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço 17 de Junho de 1826. 
-Barão de Lages.- Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. »-Foi dirigido á commissão 
de constituição. 

Segundo 

cc lllm. e Exm. Sr.- Hemetto á V. Ex. a inclusa 
representação do deputad:> supplenle pela província 
Cisplatina D. Francisco Llumbi, que pede ser dis
pensado por suas molestias, de tomar assento na 
camara dos deputados, para que levando-a V. Ex. 
ao conhecin~' .,to da mesma camara, se resolva o 
que fôr convlaqt.nte. 

cc Deus g• ... - ; a V. Ex. Paço, em 17 de Junho 
de 182~.--:Jaardb::'eliciano Fe':nandes P_inheil·o.
Sr. Jose Ricr0s~ )3. Costa Agmar de Anârada. »
A' commissão 'ae poderes. 

Te1·ceiro 

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo recebido do presi
dente da província do Espírito Santo, com o incluso 
oficio de 8 de Maio proximo passado, o orçamento 
da despeza, que se poderá fazer com a estrada da
quella província, segundo o que informa no officio, 
que lambem vai junto, o coronel lgnacio Pereira 
Duarte Carneiro: Remetto á V. Ex. os referidos pa
peis, para que sendo rresentes á camara dos depu
tados, se decida afina sobre o seu objecto. 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 17 de Junho 
de 1826.-José FeUciano Fernandes Pinhei1·o.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >>
A's commissões de fazenda, e de estatística. 

Quarto 

cc Illm. e E:x.m. Sr.-Por ordem de S. M. o Im
perador remetto á V. Ex. para serem presentes na 
camara dos deputados, os officios e requerimentos 
apontados na relação inclusa, que vai assignada por 
Theodoro José Biancardi, official maior desta secre
taria de estado, por serem relativos a estabeleci
mentos litterarios, de que ha de occupar-se a as· 
sembléa legislativa. 

<< Deus guarde á V. Ex. Paço, em 17 de Junho 
de 1826.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. u 
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JtEucÃo DOS OFI'ICJOS E REQUERIMENTOS RELATIVOS 

A ÉSTABELECUlENTOS LITTERAIUOS, QUE SE REMET
TE!If COM AVISO DA DATA DESTA, Á CAUARA DOS 
DEPUTADOS. 

Officio do governo provisorio do Maranhão, de 30 
de Novembro de 1823, com lista das escolas da pro
víncia. 

Dito do presidente do Piauhy, de 31 de Outubro 
de 1825, com lista das escolas da provincia. 

Dit.os do governo provisorio e presidente do Ceará 
de 25 de Setembro de 18"23, e 31 de Maio de 1825, 
com listas das escolas da província. 

Dito do presidente do Rio Grande do Norte do 1° 
de Junho de 1825, com tres documentos a que se 
refere. -

Dito do presidente de Pernambuco de ll de Abril 
deste anno, com dous documentos, a que se refere. 

Dito do presidente das Alagoas de 21 de Setembro 
de 1825, com lista das escolas da província. 

Ditas do governo provisorio e presidente de Ser
gipe de 17 de Outubro de 1823, e 27 de Maio de 1825, 
com outro do escrivão da junta da fazenda, e lista 
das escolas da província. 

Dito do presidente da Bahia de 5 de 1\laio deste 
anno, com lista das escolas da província. 

Requerimento dos professores de primeiras letras 
da cidade da Bahia, que pedem augmento de orde
nado. 

Officiol'l do presidente do Espírito Santo de 8 e 9 
de Abril de 1825, com lista das escolas da província 
e outra do rendimento dos subsídios applicados a 
ellas. • 

Officios do bispo de Marianna de 20 de lllaio 
deste anno, com os documentos, a que se refere, 
relativos ás aulas do seminario episcopal. 

Requerimento da camara da villa do Príncipe na 
província de 1\linas, com outros dos moradores do 
arraial de Formigas, para a creação de uma cadeira 
de grammatica latina, sendo provido nella o padre 
Joaquim José de Vasconcellos Perpetuo. 

Dito da mesma camara, pedindo a creacão de uma 
cadeira de logica, para ser regida por José Paulo 
Dias Jorge. 

Officios do governo provisorio, e presidente de 
Goyaz de 2 de Outubro de 18'23, e 28 de Abril de 
1825, com a lista das escolas da província, e calculo 
do rendimento da collecta applicada ao subsidio 
litterario. 

Dito do presidente da província de S. Paulo de 
21 de Junho de 1825, com a lista das escolas da 
província. 

Dito Jo mesmo presidente, de 11 de Novembro 
de 1825, com o additamento ao antecedente, para 
a creação de mais duas cadeiras de grammatica la-
tina nas villas de Magémirim e Iguape. · 

Dito do mesmo presidente de 18 de Março deste 
anno, com um requerimento do irmão Joaquim 
Francisco do Livramento sobre uma consignação 
que pede a favor do Seminario de Sant'Anna. 

Requerimentos de Francisco Lopes Guimarães e 
Manoel Alvares Alvim, que pedem ser providos nas 
c~deiras que a pontão para serem creadas na provín
Cia de S. Paulo. 

· Requerimento do padre Francisco de Paula Si
mões, que pede o ordenado com que foi creada a 
cadeira de grammatica latina na villa de Taubaté, 
que actualmente rege. 

Officio do governo provisorio . ·da província de 
Santa Catbarina, do 1 o de Outubro de -1823, com o 

r~querimento documentado de João Rodrigues da 
Silva, que pede a cadeira de primeiras letras e 
arit~metica da_ villa da taguna. 

D1to do presidente da mesma província, de 20 de 
d~ ~gosto de 1825, com lista das escolas da pro-
vmCla. · 

Dito do presidente da proYincia de S. Pedro, de 
I? d~ Julho de 1825, com lista das escolas da pro
vmcla. 

Dito do Cabildo da colonia do Sacramento, de 16 
de Fevereiro de 1825, com uma lista das escolas de 
primeiras letras. 

Secretaria de estado dos negocios do ímperio, 
em 17 de Junho de 1826.- Theodoro José Bian
cardi.-Foi remettido com todos os papeis á com
missão de instrucção publica. 

Como ainda restava algum tempo, convidou o 
Sr. presidente os Srs. relatores das commissões, 
para apresentarr.m os seus pareceres, e logo o Sr. 
Teixeira de Gouvêa por parte da commissão de con
stituição leu o seguinte : 

« PARECER 

« A commissão de constituição examinou os re
querimentos de Joaquim Theodoro Lima, ajudante 
de milícias de Pernambuco, e Mathias Pita da Rocha 
Falcão, cadete do batalhão n. 18, que se dizem pre
sos, e incommunicaveis á 11 mezes na fortaleza de 
Villegaignon, sem culpa formada; o de Eduardo 
Alvares Pereira Sodré, segundo sargento da policia 
do 1\laranhão, e João Francisco Pinheiro, cabo de 
esquadra, e mais dous soldados da mesma provín
cia, que tambem se dizem presos desde 13 de Ja
neiro de 1825, e declarão não ter crimes, e em que 
pedem providencias. 

<< Estes requerimentos não vêm instruidos de do
cument? a!gu!llt que justifique o alle~ado : por isso 
a commtssao e ae parecer, que se peçao ao governo 
os esclarecimentos precisos sobre este objecto, mui
to principalmente sobre a circumstancia de estarem, 
ou não presos sem culpa formada; assim como de 
se acharem, ou não os primeiros incvmmunica
veis. 

u Paço da camara dos deputados, 17 de Junho 
de 1826.-Assignados os senhores da commissão. >> 

Posto este parecer em discussão, depois de lido 
na mesa, foi impugnado pelo Sr. Custodio Dias, de 
cujo discurso nada colheu o tachigrapho, por ser 
pronunciado em voz baixa. Foi porém sustentado 
desta maneira pelo 

SR. TEIXEIRA DE GouVÊA. :-De nada servem decla
mações vagas. 

A commissão pensa muito bem quando julga ne
cessario que se peção informações_ ao govern.o. 

Esses homens dizem que se achao presos a 11 me
zes, mas m'm a commissão nem a camara se ha de 
decidir pelo que elles dizem: a maior parte dos réos 
sempre dizem ser innocentes; ninguem se accusa, 
e poucos conCessão os proprios delictos. 

Na falta total de outras noticias exactas, e de do
cumentos, que as comprovem, a commissão julga 
indispensavel esclarecimentos certos, principalmen
te ·sobre duas circumstancias especiaes allegadas 
pelos supplicantes : 1 a se estes presos estão incom
municaveis, 2• se se lhes não tem formado culpa. 
Porque a ser assim, dã-se infracção de constituição, 
e á assembléa pertence então providenciar. Além 
disto nós não sabemos, se estes homens estão presos, 
e recebem esse trato por ordem immediata do go-

.t.Q 
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verno, ou por abuso das autoridades s_ubalternas. 
Emfim em todo o caso nada se póde dehberar, sem 
informacão do ministro ou ministros competentes ; 
~ por con~equ~ncia o. parecer da com missão é muito 
ajustado a razao, e digno de ser approvado. 

O Sa. LINO CouTINHO : - Q illustre deputado o 
Sr. Custodio Dias declara-se contra o parecer da 
commissão, e toma por base dos seus argumentos 
um facto que não está provado. 

Mostra muito bem na sua linguagem a bondade 
de seu coração, porém a providencia,_ que aconse-
lha, parece inteiramente desne~essar1a. . . 

Diz que estes homens estão mcommumcave1s, o 
que ainda se não provou, e quer que se declare ao 
croverno que os faca por em estado de poderem re
querer. 'e defender-=se. Ora quem póde fazer_ a esta 
camara o requerimento, de que se trata, nao tem 
cortados os meios de requerer ... 

Diz-se incommunicavel o preso, a que não é per
mittido fallar ou escrever a pessoa alguma, nem re
ceber papeis, sem um rigoroso exame. 

Isto não se póde facilmente admittir a respeito 
destes, que fazem chegar á camara um requerimento 
assirrnado por si, ou por seu procurador. 

P~rtanto a providencia, que o honrado membro 
aconselha, nada vai fazer de util. Eu não posso 
conceber que ainda hoje se tenhão os desgraçados 
réos, em tal estado de oppressão antes da sentença, 
que dev~ decidir da sua sorte. 

Prohibir-sc a um cidadão preso assignar um re
querimento, communicar com os seus amigos, in
struir sullicientemente o seu patrono, que o ha do 
defender em juizo, fazer finalmente chegar ao tluo
no ás autoridades, aos tribunaes as suas vozes, as 
s•t~s supplicas, ainda que injusta~ sejã~, é _barbar~
dade, que me não, posso persuadir sep amda hoJe 
praticada entre nos ... nem na Turquia. . 

Porém admittida essa hypothese, temos amda 
·mais uma razão para devermos ser instruidos, se o 
governo, ou seus agentes exercem semelhante das
humanidade, como bem ponderou o illustre preo
pinante. Não ha pois fundamento para se não ap
provar o parecer da com missão tal qnal se acha 
concebido. 

O Sa. CuNHA MATTOS :-0 honrado membro, que 
acabou de orar, não tem tido a desventura de guar
dar presos. Se elle tivesse tido a infelicidade de ser 
encarregado da guarda de presos incommunicaveis, 
certamente não daria por impossível a pratica das 
bat·baridades, que apontou. 

Tal é a desgraça daquelles, que se mandão para 
as prisões com a recommendação de ficarem incom
municaveis, que para comer, para vestir, para ter 
luz, ler, ou escrever um papel, é necessario passar 
pelos maiores vexames. 

Os militares, a cuja vigilancia de ordinario estão 
·confiados, são restrictos á letra na intelligencia das 
ordens, que se lhes dão ; e o coração do soldado em 
regra pouco se ajusta com as leis da huma~id~de: 
-os desgra~ados presos sempre vêm a ser VIChmas 
ou da sua 1gnorancia na intelligencia das ordens, 
ou da sua deshúmanidade. 

Qualquer -papel, ainda que requerimento seja, não 
-sahe da fortaleza antes de ser lido um milhão de 
vezes ; e de ordinario os commandantes ou gover
nadores não consentem, por demasiado escrupulo, 
que os presos, que se dizem incommunicaveis, es
erevão, ou assignem papeis ·de qualquer natureza 
~ue sejão. A este respeito só podem ajuizar adequa-

damente aquelles ; que por desgraça têm sido se-
pultados vivos nessas masmorras. . . . 

Demais nem todos os presos mcommumcaveiS 
estão na mesma condicão : ha uns, a que é conce
dido fallar ás pessoas de suas familias, e ainda a 
seus amigos ; porém outros são privados literal
mente de toda a liberdade. 

O illustre deputado, quo assim pensa, mostra 
possuir um coração cheio de humanidade : eu dese
jára que todos, os que estão encarreg?-dOs de presos 
incommunicaveis, tivessem essa q';lahdade benefica: 
Sou militar, tenho guardado muttos presos, e se1 
o que a esté respeito se pratica. Não é col!lt~do 
minha tenção oppôr-me ao parecer da commtssao, 
com o qual conformo o meu voto. 

Tendo cessado a discussão, e praticados os termos 
do regimento, foi approvado o parecer por voto da 
camara. 

Produzio então o mesmo Sr. Teixeira de Gouvêa, 
como relator da commissão de poderes, este 

<< PARECER 

« Foi presente á commissão de poderes o officio 
do ministro do imperio de 3 do corrente, que remet
tia a esta camara o oflicio do presidente da provín
cia de Sergipe, e juntamente o do Sr. José l\Iatheus 
da Graca Leite de Sampaio á este, e em que expõe 
que não póde vir tomar assento nesta camara pelos 
ataques de molestias, 'que continuadamente soffre, 
e qne a cada passo a meação a sua vida. 

<c A commissão é de parecer, que o Sr. deputado 
deve '·ir tomar assento, ou aliás apresentar provas 
legaes, que justifiquem a sua impossibilidade com 
a declaração de ser este impedimento perpetuo, ou 
temporar10, e que nesta conformidade se offi.cie ao 
governo. . 

•c Paco da camara dos deputados, 16 de Junho de 
1826.-Àssignados os senhores da commissão. »
Foi lido na mesa, e approvado sem opposição. 

Em seguida teve a palavra o Sr. Cruz Ferreira, 
e da parte da commissão de legislação leu o se
guinte: 

<t PA'llECER 

« A commissão de legislação, e de justiça civil, 
e criminal examinou a proposta do Sr. deputado 
1\larcos Antonio de Souza, que tem por objecto 
facilitar o provimento dos desembargadores da sup
plicacão, das Relacões, e dos mais magistrados das 
comarcas, cidades: e villas, para que por falta de 
juizes letrados não continuem os povos a soffrer de
trimento na administração da justiça, como presen
temente soffrem em muitos lugares, que se achão 
vagos, ou occupados por juizes leigos: e posto co. 
nheça a commissão, que ao poder executivo perten
ce nomear os seus agentes, e fazer preencher esses 
lugares, para que os povos não padecão por falla de 
quem lhes administre a justica, conitudo conside
rando que todo o embaraço provém de algumas leis 
ora existentes, as quaes exigem dos ministros des
pachados certas habilitações, a que não podendo 
elles satisfazer logo por muitas circumstancias ; que 
não dependemdelles mesmos, ficão impossibilitados 
de alcançar suas cartas pelo desembargo do paço ; 
par a com ellas tomarem posse dos lugares, para que 
forão nomeados; cujos estorvos só podem ser remo
vidos por outras providencias legislativas; é a com
missão de parecer, que a dita proposta é digna de 
deliberação, e para isso offerece o seguinte : 
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« PR01ECTO DE LEI 

" A assembléa geral legislativa, etc., decreta. 
« Artigo l. o A disposição do decreto de 12 de 

Novembro de 1821, mandado observar pelo de Z7 
de Se<embro de 1823, é extensiva ás devassas geraes 
das residencias dos magistrados. 

<< Art. 2. 0 Quaesquer ministros poderáõ entrar 
no exercício dos lugares, para que forem despacha
dos, obtendo para isso carta imperial, sendo per
mittido ao governo concedel-a, marcando-lhes um 
prazo razoavel, dentro do qual apresentem certidões 
das arrecadações das decimas dos predios urbanos, 
e dos mais direitos nacionaes; de que tiverem sido 
encarregados em razão de seus empregos, quando 
tenhão já servido algum sujeito a ellas. 

cc Art. 3. o Nenhum magistrado poderá ter exer
cício n'outro lugar, que não seja aquelle mesmo, 
para que foi despachado. 

" Art. 4. o A presente lei terá seu devido efieito 
desde a data de sua publicação; sendo desde logo 
marcado pelo poder executivo o prazo, dentro do 
qual se recolhão aos seus competentes lugares os 
ministros, que se acharem com exercício em outros. 

« Art. 5. o Fi cão revogadas quaesquer leis, e dis
posicões em contrario. 

cc ·Paço da camara dos deputados, 16 de Junho 
de 1826.-Antonio Augusto da Silva .-Antonio da 
Silva T~lles.-Jose da Cntz Ferreira." 

Havendo o Sr. secretario Costa Aguiar lido este 
parecer e pr.ojecto, ofierer.eu o Sr. presidente a ma
teria á discussão : e logo levantando-se, disse 

O SR. VAsCONCELLOS :-Antes de tudo, eu requei
ro que se lêa a indicação do Sr. Marcos Antonio, 
que deu motivo a este parecer. 

Havendo o Sr. lo secretario feito a leitura, disse 
O Sn. LINO CouTINHO :-Eu peço que tambem se 

lêa o regimento na parte, que falia dos projectos de 
lei apresentados pelas com missões. 

O SR. CoSTA AoU'IAR :-0 presente caso ó novo, 
e muito diverso dos que aponta o regimento. 

A camara não mandou fazer este projecto. 
A commissão dando o seu parecer sobre a pro
posta do Sr. Marcos Antonio, entendeu que devia 
organizar sobre ella um projecto de lei, que agora 
ofierece : não o fez por deliberação da camara. 

Portanto antes de tudo deve entrar o parecer 
em díseussão. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Eu nem approvo O pare
cer, nem o projecto : este niio é o remedío, que 
se devia esperar, que a commissão propuzesse. 
Aos magistrados está taxado certo tempo, dentro 
do qual devem tomar posse dos seus lugares ; e se 
o não fazem, infringem a lei existente. São despa
chados, e não vão tomar posse dos seus lugares, 
senão quando lhes agrada : logo devem sofirer a 
pena da lei, que é o perdimento dos lugares. Dis
pensarem na lei das residencias!. . . E' tirar todo 
o freio da responsabilidade dos magistrados : então 
nenhum medo os pode.rá conter. 

·Além disto o meio, que a com missão lembra 
para se concederem estas dispensas, é incom
petente, nem preenche os fins da indicação do 
Sr. Marcos Antonio. As cartas imperíaes não pas
são pela chancellaria, e por isso vem a fazenda 
publica a perder os direitos novos e velhos, do 
sello, etc. Opponho-me portanto ao parecer, pois 
não só não preenche os fins desejados, mas até os 
meios que propõe obrão com infracção de leis. 

O SR. CRuz FERREIRA :-O uni co meio efficaz, 
que se ofiereceu á commissão, para satisfazer a 
indicação do Sr. Marcos Ant?nio, e providenciar 
sobre a falta de magistrados, e este, que se propõe 
no parecer . 

As outras medidas dependem do pod er execut ivo 
e não pertencem á assembléa. ' 

O que avançou o illustre deputado ácerca da 
dispensa das residencias, teria todo o cabim ento, 
se essas devassas de r esídencias tivessem alguma 
utilidade, e preenchessem os fin s da sua institui cão. 
Porém quem ignora a inutilidade de semolhaÍltes 
resídencías, que só servem para o magistrado gastar 
o dinheiro, que não tem, e sotTrer as delongas de 
um processo cheio de formalidades, que se não 
pódem satisfazer sem prolongado tempo? 

Estas devassas geraes, de qualquer especíe que 
sejiio, estão sempre suj eitas aos abusos, que se 
querem commetter, e por isso nada valem; porque 
nellas sempre prevalece o espirilo_ do maior partido 
ou contra ou a favor de algum . Umas \'ezes convi 
dão-se os amigos, e interessados, para depôr a 
fav or de um ministro, e dos seus subalternos, 
outras vezes comprão-se os malvados para calum
niarem o homem honrado. Portanto nunca direi, 
que semelhante instituição seja um meio seguro de 
descolmr a verdade. 

Se o magistrado prevarica, e se formão co ntra 
elle queixas, ha os meios da lei, ha as devassas 
especíaes, que se pódem empregar, bem como os 
mais recursos usados e praticados em todo o tempo: 
e se estes não produzem o desejado effeito, !·:wnos 
se póde esperar da devassa geral da resit.kncía . 
Além disto estas mesmas resídencias virão a cadu
car, logo que, segundo o espírito da nossa consti
tuição, césse o costume de serem triennaes certos 
lugares de magistratura. Os magistrados, segundo 
a constituição, não hão de deixar de ler exercício, 
senão por meio de suspensão legitimamente decre
tad a: e por isso não deixão de ser magistrados, 
ainda que sejão mudados de uns para outros lu
gares, como acontece presentemente. Logo não 
haverá mais dependencía dessas sindícanc,as, até 
agora praticadas. 

Do exposto segue-se que não é ínfracção da 
constituição e das kis actuaes o meio proposto pela 
commissão, antes deve-se dizer que é muito e muito 
conforme com a constituição, e com as leis. 

Por ora aulhorisão-se sómente dispensas de uma 
lei, que subsiste tão sómente, porque ainda se 
não achão feit~s as leis regulamentares, e as 
reformas, que a constituição recommenda: e estas 
dispensas entendem-se sempre em termos habeis, 
como se vê, do projecto. 

O magistrado ha de apresentar as certidões do 
corrente e decíma, mas conceda-se-lhe algum prazo 
para o fazer, e entretanto não fiqu e privado do 
seu emprego, e vago o lugar, para que está no
meado. Haja o maior cuidado sobre tudo ácerca da 
administracão da fazenda: seja obrigado a mostrar 
com documentos legaes estar livre e desembaracado 
sobre este artigo, mas não sotTra a pena de. rima 
verdadeira susp~nsão, em quanto não póde apre
sentar esses documentos. Para isso é que a com
missão julga conveniente autorisar o governo 
para fazer essas dispensas : ao governo cumpre 
uzar deste a dos outros meios á sua disposição, 
para que os lugares de magistratura não es tejão 
desoccupados em prejuízo do publico. 

Diz-se que os magistrados dcmorão-se na côrte, 
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e não ''ão tomarposse dos seus lugares. Isto só se 
poderá affirmar de um ou outro; o geral não pro
eede assim ; além de que um magistrado casado, 
tendo filhos, e grande família, não póde passar de 
um lugar para outro com a mesma facilidade, éom 
que o faria um homem inteiramente desemba
raçado. 

Para ser procedente esta razão, o illustre de
putado, deveria mostrar, que a falta actual de 
magistrados nos lugares, nasce de se acharem na 
côrte muitos despachados, que só por interesse 
particular deixão de ir tomar posse. Mas não 
consta que assim aconteça. 

Portanto a providencia proposta é justa e no
cessaria : o mais depende do governo. 

O SR. AUIEIDA E ALBUQUERQUE: -Eu me op
ponho ao parecer da commissão, nem acho neces
saria a dispensa, que se concede no projecto. 

A lei existente, isto é, a constituição não tem 
sido entendida, como deve ser, e dahi nasce .a 
opinião daquelles, que julgão necessaria uma lei, 
que derogue, ou dispense nestas devassas ou sin
dicancias tiradas a magistrados territoriaes. 

Prohibidas as devassas geraes, estão tambem 
prohibidas as residencias, porque as residencias 
são devassas geraes. 

E porque ainda subsiste semelhante uso de re
sidencias '? 

Porque não se entende a lei. Portanto assento 
que não precisamos de lei, que autho1·isc o governo 
a dispensar, o que já está dispensado pela con
stituicão. 

Além de que o meio moroso de fazer julgar a 
residencia é introduzido pelo desembargo do paço, 
e pela mesa da consciencia e ordens, afim de fazer 
avultar os emolumentos. 

A lei antiga era muito simples e expressa, mas 
estes dous tribunaes á força de a interpretar, a 
tornarão a mais embaracada e incommoda aos 
magistrados, sem utilidade alguma dos povos, e 
tudo em proveito dos empregados daquellas re
partições. 

A constituicão é clara: estão abolidas as de
vassas geraes; e a magistratura é vitalícia. 

Portanto estão abolidas as residencias; e o poder 
judiciario vem a ser tão indtpendente, como o 
legislativo e executivo. Se o magistrado prevarica, 
seja castigado segundo a lei; mas não fica por isso 
o corpo judiciario na mesma dependencia antiga, 
para se terem magistrados a molde, isto é, que 
façã<;> o que se lhes mandar fazer. Sendo assim, não 
precisamos do projecto, que a commissão propõe, 
que é inteiramente ocioso. Voto portanto contra 
o parecer. 

O SR. SouZA FRANCA :-Eu voto contra a indi
cação e contra o pãrecer da commissão. Diz a 
indicação •.. (Leu a indicação.) Bem: esta indi
cação expõe os inconvenientes, que actualmente 
soffrem os litigantes por falta de sufficicntes ma
gistrados nas relações, e nos mais lugares de ma
gistratura, e propõe como um meio de remediar 
este l!lal a d~spênsa !das cartas de usança ãquelles, 
q~.;.e sao destmados para as relações, e quer que 
tanto a estes, como aos juizes triennaes· se mande 
dar posse pelo titulo de uma carta imperial, em 
lugar da carta que deve ser passada pelo desem
bargo do paço. · 

~r. p~esidente, nós nada temos neste negocio, 
e e por ISso que me declaro contra a indicação. Ao 

governo compete prover os lugares vagos em todas 
as repartições. Se acaso .o governo encontra 
algum embaraco para o proVImento dos lugares de 
magistratura, "é elle que deve apontar esses incon
venientes, no caso de haver necessidade de alguma 
providencia legislativa. Portanto emquanto se não 
mostrar convenientemente a necessidade de taes 
providencias na reparticão dos negocios judiciarios, 
não se faça alteração afguma no seu andamento. 

Ainda que se devessem tomar medidas a respeito 
do inconveniente, que allega o nobre author da 
indicação, eu nunca adaptaria . o meio apontado 
de fazer dar posse aos magistrados, ou a quaesquer 
empregados publicos por cartas imperiaes ; porque 
por ellas .vem a ser defraudada a fazenda publica 
dos direitos, que se pagão pelos diplomas, e pelo 
sello. Pois ainda que nestas cartas imperiaes se 
declare o termo, em que devem apresentar as 
certidões de corrente e decima, e as cartas ou 
alvarás dos lugares, com tudo quantos inconve
nientes tem esta clausula na execucão 1 Quantos 
empregados têm deixado de pagar os novos direitos 
e sello de seus officios I Portanto sempre me de
clararei contra semelhante medida. 

São pois duas as razões porque voto contra a 
indicação, e contra o parecer e projecto: Ia, por
que é das attribuições do poder executivo provi
denciar para que os lugares de magistratura sejão 
sempre occupados: 2•, porque as cartas imperiaes, 
da maneira proposta, prejudicão as rendas da nação 
e offerecem muitos inconvenientes na praiica. 

O Sn. Cnuz FERREIRA :-Tudo o que acaba de 
dizer o illustre deputado é uma verdade, contem
plado o negocio pelo lado, pelo qual ellc o encarou. 

Eu tambem estabeleci pelos mesmos principies, 
que ao governo pertence dar as providencias sobre 
este negocio, mas que á assembléa compete re
mover quaesquer duvidas, que possão estorvar o 
governo. 

Ora se estas duvidas ou inconvenientes devem 
ser apontadas directa e immediatamente pelo go
verno, se por qualquer membro desta camara, 
creio que não é materia de questão: entretanto o 
Sr. Marcos Antonio tomou a iniciativa, e ninguem 
lh'a póde vedar. 

Abolirão-se, é verdade, as devassas geraes, c 
parece que nellas se achão comprehendidas as re
sidencias: porém não se tem isto entendido assim 
pelo governo, e pelo desembargo do paco, que não 
tem feito passar as cartas aos magistrâdos sem a 
certidão de corrente. Portanto emquanto não hou
ver esta, ou outra qualquer providencia legislativa, 
continuará a mesma pratica em prejuízo do publico, 
e dos magistrados. 

Finalmente aponta-se o prejuízo, que a fazenda 
publica póde vir a ter com a frequencia de se con
cederem cartas imperiaes. 

A esta camara já se apresentou um projecto 
contendo providencias sobre a concessão de em
pregos pnblicos, e por elle ficão abolidos os· direitos 
sobre todos os oflicios publicas; e ao meu ver não 
ha causa mais justa. 

Ou os officios publicos são beneficios simpleces, ou 
são encargos, que trazem onus: no primeirocaso 
devem ser abolidos por desnecessarios, no segund~, 
o empregado longe de pagar, deve receber esti
pendio. Pois eu hei de estar a queimar as minh~ 
pestanas sobre autos volumosos e prenhes de chi
cana, e além destes e de outros saerificios, .que faço 
em serviço do publico, hei de pagar ao mesmo 
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publico 'l Portanto o projecto deve passar não 
obstante os argumentos em contrario. 

O SR. CLE)fENTE PEREIRA : - Eu voto contra a 
indicacão, conformando-me com as razões, que 
neste ·sentido se tem j.i. emittido ; porém levan
to-me só para contrariar uma proposição, que aqui 
se deu por certa. Eu digo que os magistrados nunca 
vão tornar posse, sem pagar os novos direitos, pelos 
seus lugares, ainda que obtenhão dispensa tem
porada de residencia, e certidão da decima. 

Os novos direitos, sello, e mais impostos sempre 
se pagão antes de se conferir a posse: o que se 
dispensa é tão sómente as certidões de corrente c 
decima, e isto por certo e determinado tempo. 

O Sa. S!lUZA FRANÇA :-0 que avançou o íllustre 
deputado e seguramente um erro. Quando os ma
gistrados vão tomar posse por meio de cartas 
ímperiaes, não pagão logo os novos direitos, nem 
sello, porque estas cartas imperiaes expedem-se 
immediatamente pela secretaria d'estado ao chan
celler da relação ou presidente da província res
pectiva, para fazer conferir a posse. Os novos 
direitos e o sello pagão-se ao tirar a carta pelo 
dcsembargo do Paço. O illustre deputado está 
equivocado. 

Ora res_ponde_ndo a outra proposição, que aqui 
se proferiU, digo que tanto este, como outro 
qualquer imposto, deve ser abolido nos empregos 
publicas, e em tempo competente dirP.i as minhas 
razões. Que quer dizer tirar a metade dos alimentos 
de um anno a um empregado da nação, a quem a 
mesma nação alimenta? Porém estes impostos 
ainda subsistem, e não forào abolidos competente
mente; e emquanto o não forem, devem ser ar
recadados. 

O SR. VAsco:scELLOS :-J<:u insisto no meu primei
ro parecer. O illush·e autor da indicação pretende 
providencias para que sejão providos togos os luga
res de magistratura: mas serão estas ó\S providen
cias? Certamente não. Hão de ir para os lugares 
ministros, que se não sabe. se são criminosos? Não 
é necessario saber primeiro se elles estão isentos 
de crimes? A lei das residencias está em se11 vigo1· : 
abolirão-se as devassas geraes, porém as residencias 
são devassas especiaes, tem outra natureza diversa, 
e muito particular. As devassas geraes tirão-se 
sem corpo de delicto, nem presumpção da existencia 
de delicto; mas as residencias fundão-se na pre
sumpção dos abusos d~s ma~istrados, qu~ é uma 
especie de corpo de dehcto. Isto mesmo fOladopta
do pela assembléa constituinte, e já antes o tinha 
sido pelas Côrtes de Lisboa. 

A respeito da introducção das cartas imperiaes 
digo t> mesmo que jã ponderou o Sr. Souza Franca. 
Como no estado actual se ha de dispensar o paga
mento de direitos e tributos? Por ventura já sabe
mos a quanto montão as rendas e despezas da na
ção '1 Se for de justiça e utilidade publica, que estes 
impostos sejão supprimidos, não nos poderemos dis
pensar de substituir outro de igual valor. Portanto 
deve este artigo ficar reservado para fazer parte das 
medidas geraes, que se hão de tomar ácerca da ad
ministração publica, e da fazenda nacional. 

Antes de concluir devo manifestar a minha des
approvação ao principio que um illustre deputado 
estabeleceu, de que ·este negocio não competia á 
camara, mas tão sómente ao governo. Eu não sei 
que quer isto dizer. Tal proposição só se poderia 
admittir, se o governo tivesse o direito de dirigir 

os tl'abalhos da camara, ou o priYílegio exclusivo 
da iniciativa das leis. 

O Sa. SouZA FRANÇA :-Eu não disse o mesmo, 
que acabou de attribuir-me o nobre deputado : não 
me expressei por essa maneira. Disse que ao mi
nisterio competia prover os lugares de magistratura, 
e que no caso de encontrar algum obstaculo para os 
preencher, ou daria as providencias, que estives
sem na sua alçada, ou as apontaria á esta camara, 
no caso de dependerem de alguma medida legis
lativa. Isto é muito diverso do que acabou de dizer 
o illustre preopinante: esta doutrina é baseada na 
constituição. 

O Sa. CLE~IE:-iTE PEREIRA : - Levanto-me para 
apresentar um exemplo, commigo acontecido, con
trat·io ao que proferi o o nobre preopinan te a respeito 
das cartas imperiaes. Eu servi de juiz de Fóra desta 
cidade. e tomei posse na casa da camara ror uma 
carta regia, assignada por S. M . Imperia , sendo 
então regente do Brazil, com a condição de fazm· 
assignar pelo Senhor D. João Vl, rei dos Reinos
Unidos, que a esse tempo já se achava em Portugal, 
a carta passada pelo desembargo do paço. Entre
tanto eu antes de tomar posse paguei os novos di
reitos da carta de provimento. 

Quanto ao parecer da commissão c projecto por 
ella otrerccido, assento que nenhum lugar podem 
ter, e para isso fundo-me nas mesmas razões dos 
que os defendem. Se é util abolir as residencias, 
que mais servem de mal do que de bem, então o mais 
conforme á razão é fazer uma lei, que as extinga de 
uma vez, e não autorisar o go,'erno para conceder 
essas dispensas temporarias. Eu apoiaria esse expe
diente, porque estou intimamente convencido de 
que semelhante instituição não produz, nem póde 
produzir o effeito, que era de desejar. Só causa in
commodos aos magistrados, que vêm gastar na côrte, 
o que lhes não derão os lugares, ao menos pelos ca
minhos lícitos. Eu ainda não vi um só ministrv 
pronunciado em taes residencias. Portanto o meu 
voto é que, a tocar-se neste objecto, faça-se uma 
obra perfeita; supprimão-se, mas não se dispensem 
as residencias. 

O Sn. MAncos ANTONIO :-Parece-me que se me 
não póde negar o direito de propor nesta camara 
qualquer medida legislativa. 

Usando deste direito eu requeri a esta augusta 
camara na minha indicação, que se dispensassem 
os magistrados de tirar as cartas pelo desembargo 
do paço, por um prazo certo, afim de que podessem 
ir para os seus lugares sem a perda do tempo, que 
se gasta no intervallo de um a outro lugar, e que 
todo se consome com a promptificacão dessa carta, 
que está dependente da residencia, 'e de muitos ar
tigos de mera formalidade. e nenhuma utilidade. 
O meu intento é prover ao bem publico, pois nin
guem dirá, que não soffre a administração da jus
tica, estando, como estão, muitos e muitos lugares 
désoccupados, ou servidos por juizes leigos, e ra
bula~. que em vez de administrar a justiça, enredà() 
o fõro. 

Por outro lado eu quizera que se concedesse algu
ma demora no pagamento desses direitos, pois mui
tas vezes os magistrados não têm prompta a sua im
portancia, e são obrigados a servirem-se dos seus 
amigos, ou. pagar premio aos usnrarios. )sto é uma. 
verdade. Eu tenho ouvido muitas queixas justissi
mas. 

Portanto, quer em um quer em outro ponto, et.t 
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não propuz mais do que uma medida provisoria. que 
me parece remediar o mal presente, que é de bas
tante urgencia. 

Quanto ás outras providencias geraes, que s~ fa
zem necessarias para a boa administração da jus
tica. com o tempo se uão dando; pois esta, que pro
pÜz, não tolhe a formaçã~ dessas leis. regulamen
tares, e de outras. que se Julgarem ute1s para as re
formas, que se devem fazer segundo a nossa con
~tituicão. 

O SR. Aun:IDA E ALBUQUERQUE :-Posto que eu 
me tenha declarado contra o parecer da commissão 
pelas razões, que expuz, com tudo não me opponho, 
a que o projecto seja impresso para melhor conhe
cimento da camara, se é que delle póde resultar ao 
publico o bem, que se espera. 

Julgando-se sufficientemente discutida a ma teria, 
propoz o St·. presidente á votação primeiramente o 
parecer da commissão, e depois o projecto por ella 
offcrecido; e ambos farão approvados, mandando-se 
em consequencia imprimir o projecto, para entrar 
em segunda discussão. 

Enlào por parte da cornmissão de ·petições pro
duzio o Sr. Almeida Torres este 

« PARECER 

cc A commissflo de petições, entre os requeri
mentos que 1 h e forão apresentados para dar dirccção, 
-vi o os seguintes: 

" 1.• Dos afl'icanos Bernardo, e mais quatro ou
ll'Os, naturaes de Cabínda, em que se queixão, que 
setTindo de intcrpetres ás cmbarca!;ÕCS que vão 
áquelle porto fazet· o negocio de escravatura, farão 
ahi pela maneira a mais violenta, barbara, e desu
sada, presos pelo capitão do bergantim Santa Rosa, 
de que é proprietario o coronel João Gomes Barroso, 
e a seu bordo conduzidos á esta côrte, onde em vez 
de acharem o allivio ao seu mal, têm pelo contrario 
soffrido as maiores ignomínias, e os mais }lesados 
castigos, por isso mesmo que tratarão de represen
tar a maneira illegal, e deshumana, por que forão 
arrancados do seu paiz natal, para serem considera
dos escravos, como qner o referido Barroso, sendo 
elles homens livre!i, que não podem fazer objecto 
de tal commercio. 

cc Dizem mais que tomando o governo conheci
mento desta sua queixa, lhes mandára dar um juiz, 
qual o do cível da côrte, perante quem tem sido 
tl'atado este negocio, e havido já sobre o mesmo 
dous accordã?s da casa da supplicação ; mas que 
agora o su pphcado Barroso, como poderoso e rico, 
pretende eternisar a questão, e annullar o processo, 
fazendo-o avocar para o seu juizo privilegiado dos 
moedeiros, e em conclusão pedem que sejão avoca
dos para esta camara os autos para verificacão do 
allegado, e á vista de tudo decretar uma reêonci-

~aJ~ ;~~;:s~~; :ê~ s;fcft~~t~~~·, !~t~f~:~~0de;~: 
regressar para a sua terra. 

cc A comroissão, posto que acha muito digna de 
favor a causa dos supplicantes, entende comtudo 
não poder dar direcção a este requerimento, por não 
ser este objecto da competencia da camara, mas 
sim do poder judiciario, onde está pendendo, e cor
rendo seus termos ; e é por isso de parecer que 
assim se defira aos supplicantes. 

cc 2. 0 De Antonio Machado de Carvalho, em que 
allega, que tendo pedido ao governo uma pensão 
em remuneração de serviços prestados á provincia 

Cisplatina, e tendo ido a informar o seu requeri
mento ao governo daquella província, que até o pre
sente não deu solução ; requer a esta camara, quo 
visto achar-se p,resente o Sr. deputado por aquella 
província D. Nicoláo Herrera, que est:i muito ao 
facto dos seus servicos, haja de mandar ao dito Sr. 
deputado dar a informação, de q~e wecisa, c á vista 
della mandar a mesma camara vtr a sua presença o 
dito requerimento. 

« A commissão tambem entende não poder dar 
direcdio a este requerimento, tanto porque julga 
não pertencer á camara mandar o Sr. deputado in
formar sobre negocias particulares, como igualmen
te porque o supplicanle deve haver o seu requeri
mento do governo, e apresentai-o com os necessa
~os documentos ; e por isso é de parecer que não 
tem lugar a sua pretenção. 

cc Camara dos deputados, 17 de Junho de 1826.
José Carlos l'e1·eira de Almeida Torres.-Lníz Pau
la de Araujo /Jastos.- Luiz Pedreira do Couto 
Ferra:;. l> 

Sendo este parecer lido na mesa, offereceu o Sr. 
presidente á discussão a primeira parte, relativa ao 
requerimento dos pretos africanos; e havendo-se 
emittido algumas leves reflexões sobre a sua mate
ria, pedi o a pala na e disse 

O Sn. Cnuz FEtmEIR.\ :-Eu tenho alguns dados 
para poder informar a esta camara ácerca do ne
gocio. 

Scudo cu corregcdo1· do cível da curte, foi-me di
rigida uma portaria, para que eu tomasse conheci
mento do ostado desta questão, rccommendando-se
mc 'fli.C cu procurasse reconciliar as partes. Os 
pretos allcgaviw haverem sido presos pela tripola
ção do navio, pnlo motivo de terem fugido alguns 
dos escravos da armação; e neste facto parece que 
concordão os clientes. Em cumprimento pois do 
meu dever, mandei responder á parte, e como não 
annuisse á rcconciliacão, com a sua resposta dei 
conta á secretaria dé estado, por estar ultimada a 
diligencia, que me fora commcttida. Nada mais sei 
de então para cá. 

Porém uma vez que os pretos propozerão uma 
acção de liberdade, que está seguindo os seus ter
mos, nenhuma intervenção póde ter esta camara no 
negocio, muito mais não se queixando os suppli
cantes lle injustiça alguma. 

O Sn. FERREIR,\. FnANÇ.\ :-Eu peço que este re
querimento seja submettido á comm1ssão de consti
tuição. 

Estes homens dizem que são livres, mas ha quem 
diga que são escravos. 

Eu bem sei que a camara não pó de decidir deste 
pleito, porém não acho bom que só por esta .razão 
se não dê direcção ao seu requerimento. 

Mande-se á commissão de constituicão, para que 
nos informe, se aquelles homens podem ser favore
cidos na sua causa. Nisto nós não arrogamos as 
attribuições dos juizes. Eu quizera que se não inde
fira este requerimento, sem que seja examinado 
pela commissão de constituição ; pois em todo o 
caso sempre convém que se tome conhecimento do 
facto. 

O Sn. SILVA TELLES :-0 que acabou de dizer o 
illustre deputado, em parte se acha prevenido no 
parecer da commissão, que se não tivesse examina
do a mataria com a madureza, que convém, não in
formaria tão decididamente a esta camara sobre a 
incompetencia deste negocio. 
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A commissão de constituição, a que pretende que 

seja submettída esta materia, não póde dar outro 
parecer ; pois uma vez que não ha queixas de injus
tiças, ou infracções de constituição, não póde a as
scmbléa intervir em uma causa, que está correndo 
os seus termos. 

Portanto nenhum motivo póde haver para se dar 
direcção a um requerimento, que não póde competir 
ao poder legislativo. 

O Sn. FERREIRA FnA"'ÇA .-Os supplicantes quei
xão-se de se haver avocado a causa do juiz compe
tente para outro foro, por privilegio de seu contrm
dor. Ora eu acho na constituicão este artigo que 
abolia todos os juizes privilegiados ..•••. (leu os 
§§ 16 e 17 do art. 179 da constituição.) 

Portanto sempre a commissão de constituição 
deve ser ouvida a este respeito, para nos declarar, 
se com effeito está gunrdada a lei para estes pretos. 
Emfim bom é que se pesquíze bem o negocio. 

O Sn. SILVA TEI.LES :-0 artigo, que aponta o 
illustre deputado, não autorisa a camara para avo
car causas, o tomar dellas conhecimento, como pre-
tendem os supplicantes. · · 

Elles não se queixão de inj11stiça nessa mesma 
declinatoria : o que allegão é a demora e o poder do 
seu contendor, querendo que a camara julgue do 
seu direito, e lhes administre justica; o que não 
póde ter lugar. • 

O SI\. Cauz FERI\EIRA :-E' verdade que estão 
abolido!' os juizos de commíssão e privilegio pessoal; 
porém não o~ dus causas prh·ilegiadas. 

Todavia alguns destes juizos têm continuado, 
como scjão os dos orphãos, moedeiros, e outros, 
por que se tem entendido, que pertencendo não a 
uma pessoa em particular, mas a certa classe de 
pessoas, é necessaria uma lei regulamentar, que 
explique a constituição, para se lhe dar exacto cum
primento. Pelo mesmo motivo ainda subsistem em 
toda a sua extensão os fóros militar e ecclesias
tico. 

Portanto a duvida, que aponta o illustre deputado, 
não deve demorar a decisão da camara Torno a 
dizer: a constiluir.ão manda abolir os fóros pri
vilegiados, mas elles de facto não se achão abolidos, 
c este artigo depende de leis regulamentares. 

O Sn. FERREIJ.U. FnANÇ., :-Eu não entendo como 
isso seja. A constítuicão é clara, e deve ser guardada 
religiosamente, mas· argumenta-se que o artigo da 
constituição não faz lei no presente caso. Os se
nhores, que têm falia do, são magistrados : uns dizem 
que as leis velhas são as que devem decidir do ne
gocio, e não a constituição, e outros querem g:ue 
prevaleca a constituicão sobre as leis velhas .•• Não 
entendo' isto. Portanto peco que vã ã commissão de 
constituição este requerimento, para que fique a 
camara mteirada do seu objecto. Ainda peço mais, 
que se consultem os Srs. magistrados desta casa 
s?b!e a materia, para que sejão unüormes nos prin
ClpiOs, porque nos havemos de regular, porque ou 
se deve guardar a constituição, ou não se deve, ou 
nos havemos de decidir pelas leis velhas, ou ·pelas 
leis novas ••• Eu confesso que não entendo. . 

O SR. PEDREIRA: -Sr. presidente, como eu sou 
um dos membros da commissão, e assignei o pa
recer por ella apresentado. nada mais tenho a 
accrescentar, e só me levanto para perguntar, para. 
que fim pretende o nobre deputado que o requeri
mento seja dirigido á commissão de constituição. 
Será para dizer o mesmo que disse a commissão de 

petições ? Nesse caso é superfluo o novo exame 'l 
Dar-se direcçã.o para uma commissão, quando se 
conhece não ser G negocio da attribuíção da camara! 
Se não pertence ã camara, menos a umacommissão. 
Será par!l c"nhecer de alguma infracção de lei, ou 
da constltuiÇ<t;:J '! Os snpplicantes não se queixão de 
tal : só pedem que sejão os autos avocados a esta 
cama r a. 

Sr. presidente, o processo, de que se trata está re
almente pendente, e correndo os termos no poder 
judicial. Allegão os supplicantes que já obtiverão 
.dons accordãos em seu favor; mas não !:e sabe se 
estes acc~rd~os forão de aggravo de petição, on por 
qualquer mc1dente na marcha do processo, ou se por 
aggravo ordínario sobre o ponto essencial do pleito, 
porém de qualquer modo qne seja, a causa está pen
dente. Restão portanto ao supplicado recursos, e 
dellcs não póde ser tolhido sem ínfracção das leis. De 
mais não é das attribuíções do poder legislativo in
gerir-se no judicial, sendo expressa a disposição do 
art. 179 § 12 da qonstituição do imperio, nas pa
lanas- Será mantida a independencia do poder 
Judicial, e ttenhuma autoridade poderá avocar as 
causas pendentes etc.- Portanto sustento o parecer 
da comnnssão, que é fundado na constituição. 

Havilndo dado a hora de se lenmtar n sessão, ficou 
interrompida n discussão, que o Sr. presidente de
clarou adiada para fazer n primeira parte da ordem 
do dia 19 do corrente, c tendo designado para a se
gunda parto a 2• discussão do projecto de lei do 
Sr. Souza l"rauça sobre laudemíos, o para a terceira 
segundas leituras de pi'Ojectos c indicações, P {)S pa
receres, que se houvessem de apresentar, fechou a 
sessão ás 3 horas da tarde.- José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada.- Francisco Gomes de Campos 
o redigio. 

Sessão em I O de Junho tle t 8~8 

PRESIDEXCIA DO SR. PEREil\A D.\ N'OBREG.\ 

Reunidos os Srs. deputados, ás lO horas da ma
nhã procedeu-se á chamada, e se acharão presentes 
63, faltando, sem o haverem participado, os Srs. 
Braulio, Lobo e Duarte Silva. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. Araujo Vianna, 
foi approvada. 

Comparecerij.o os Srs. Braulio e Duarte Silva: e 
veio immediatamente á mesa, mandada pelo 
Sr. Líno Coutinho, uma representacão dos nego
ciantes estrangeiros da praca da Bahiá ; mandou-se 
á commissão de petições. • 

Igualmente se apresentarão, e forão remettidos á 
commissão de poderes os diplomas dos Srs. Luiz 
José de Barros Leite e José de Souza Mello, depu
tados pela província das Alagôas. 

E da mesma maneira á de petições a seguinte 
moção do Sr. Marcos Antonio: 

«MOÇÃO 

« Peco á V. Ex. que convide a commissão para 
que apresente o seu parecer sobre os rela.toriQs das 
commissões das provincias, commissões encarre
gadas de fazer presente o estado das contas dos hos
pitaes de caridade, estabelecidos nas mesmas pro
vincias. 
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u Peço mais, para convidar a respectiva_commi~

são, que apresente o :;eu parecer, sobre a mdemm
sacão dos prejuízos, a qual requerem os habitantes 
da· província da Bahia, que muito soffrerão da parte 
das tropas anti-brasilicas. » 

minaes; nem se crearáõ de novo, ainda no caso da 
suspensão das garantias individuaes. 

<< li. O juizo ecclesiastico fica limitado á juris
dicção espiritual, não podendo conhecer emquanto 
ao temporal, dos casos chamados mixti fori, como 
são, publico adulterio, concubinato, bigamia, leno
cínio, incesto, perjurio, sacrilegio, blasphemia, si
mania, usura, tabolagem; nem das causas matri
moniaes, nem de contas de testamentos, capellas, 
confrarias e irmandades; nem de algum outro ob
;ecto. 

Obtendo então a palavra, disse 
O Sa.. V ERGUEIRO :-Por parte da commissão de 

leis regulamentares apresento este projecto: depois 
de o lêr, exporei os motivos que derão lugar á sua 
formacão. (Leu-o. E' o projecto, que abaixo vai 
transc-ripto; e finda a leitura, continuou): 

O artigo da constituição (179, a que se refere o 
projecto) é mui claro e decidido, seguramente não 
seria preciso uma lei especial se a disposição deste 
artigo, havendo sido entendida, se tivesse verifi
cado; porém os juizos privados continuão, vão-se 
ainda concedendo privilegias de fôro; por isso a 
commissão entendeu que se devião especificar estes 
privilegios, ao menos os mais principaes, e ordina
rios, para que seja entendida a co~stituiç~o: ta~vez 
que alguns escapassem, elles porem vão mclu1dos 
na clausula geraL 

Esta lei é de grande necessidade emquanto aos 
privilegios ecclesiasticos, para que fique reduzido 
este juizo aos seus verdadeiros limites, não devendo 
mais conhecer dos casos chamados mi.'l:ti {o1·i, que 
o tem embrulhado, de sorte que passa por adagio 
chamar-se mixti fori toda a questão que se quer 
dizer extremamente enredalla. E' necessario aca
bar-se tambem com esta jnrisdicção sobre testa
mentarias e capellas, onde positivamente se tem 
introduzido, e chegado á maior desordem. 

Taes privilegios devem acabar conforme a con
stituição, conservando-se unicamente aquelles que 
pela mesma constituição devem existir, como o foro 
nos casos puramente militares, etc., os quaes mes
mo devem ser declarados nesta lei. 

SL'bre o juizo dos orphãos a lei não faz ·mais do 
que igualmente esplanar aquillo quo está determi
nado na constituição: neste juizo ha duas jurisdic
ções, uma na parte contenciosa, outra na adminis
trativa; desta não falia a constituição, mas aquella 
deve cessar. 

Finalmente, não podendo mais estas causas cor
rerem nos juizos privados, onde corrião, e sendo 
preciso dar-se-lhes um destino, vem de sua natu
reza a cahir na jurisdicção ordinaria das causas cí
veis ou crimes; e estes forão os fundamentos em 
que a commissão se estribou para estabelecer o pro
jacto. 

« PROJECTO DE LEI 

Sobre abolição dos juizos privativos 

<< A assembléa geral legislativa decreta: 
cc I. Em virtude da constituição tit. 8°, art. 179, 

§ 17, tem cessado, tanto no civil, como no crimi
nal, o privilegio pessoal do furo dos ecclesiasticos, 
militares, cavalheiros, desembargadores, moedei
ros, rendeiros da fazenda nacional,officiaes da saude 
e da bulla da cruzada, viuvas, menores, pessoas 
miseraveis, escrivães, e offi.ciaes da alfandega, da 
côrte e das secretarias d'estado,otliciaes e deputados 
da junta do commercio, estrangeiros, que por tra
tado existente não têm conservador, e de quaesquer 
outras- pessoas, que por lei ou costume gosem deste 
privilegio. 

« Têm cessado igualmente os juizos de commis
sões especiaes, tanto nas causas civis como nas cri-

u III. Fica em vigor o fôro das causas, a que a 
lei tem dado juizos privativos, como são os crimes 
puramente milítares; as causas da fazenda nacional 
e outras quaesquer. 

cc IV. Continúa a jurisdiccão administrativa do 
juizo de orphãos, cessando só a contenciosa confe
rida na ordenação liv. 1°, tit. 88, §§ 45, 46 e 47_ .. 

« V. Todos os autos findos e pendentes em JUi
zos, a que por esta lei deixão de pertencer, passa
ráõ aos juizos, a que por sua natureza ficão perten
cendo. 

<< VI. Nos juizos, onde houver mais de um es
crivão, serão os autos entregues ao 1 o escrivão, e 
na falta de designacão de 1° ao mais antigo, este 
apresentará á distribuicão os pendentes. 

cc VII. Ficão revogadas todas as leis em contra
rio.-Paço da camara dos deputados, 19 de Junho 
de 1826.-Nicolâo Pereira de Campos Vergueiro.
Jfanoel Caetano de Almeida e Albuquerque.-Ber
nardo Pereira de Yasconcellos.-José Lino Couti
nho.-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.» 

Feita a leitura na mesa, e propondo o Sr. presi
dente se era objecto de deliberação, disse 

O Sn. VAscoxcELLOs:-Isto não se póde pur á 
votação; é uma lei regulamentar que a constituição 
milnda fazer, c se acaso se decidisse quo não é obje
cto de deliberação, revogava-se a constituição. 

O Sn. VEI\GUEIRO :-Eu creio que é sempre ne
cessario por á votação: porq~e de ser lei regula
mentar, não se segue que seJa fundada sobre as 
bases da justiça; o póde mui bem ser rejeitada ou 
mandada á commissão para lhe dar melhor organi
sução, no caso que esta não convenha. 

Sendo novamente proposto, decidio-se que era 1 

materia de deliberacão; e julgando-se igualmente 
de urgencia, teve segunda leitura, e :;e mandou im
primir. 

Leu o Sr. Cunha 1\lattos, pela commissão de ma· 
rinha e guerra, o seguinte 

<< PARECER --..... 
cc A commissão de marinlia e guerra vendo o offi· 

cio do ministro da guerra, datado de 5 do corrente, 
em resposta ao desta camara de 29 de l\laio ultimo, 
em que se pedião esclarecimentos: 1° sobre o sys
tema de recrutamento nas differeutes provincias 
do imperio; 2° sobre a observancia das instruccões 
de 10 de Julho de 1822; 3° indagando se as mesmas 
instrucções forão revogadas; e por que ordem, de
duz, que se observa na maior parte das províncias 
as instrucções de lO de Julho de 1822 com amplia· 
ção do art. 9°, e restricção na Ja parte do art. 10; 
e que não l1a legislação geral sobre o recrutamento 
em razão do estado, em que se achava o norte do 
imperio no tempo da publicação das instrucções. 

« A commissão reconhecendo a equidade no m~
thodo seguido nas mencionadas instrucções, cuJa 
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falta de applicacào a todo o imperio tenha talvez 
sido origem dás arbitrariedades e desordens, que a 
respeito do recrutamento se tem praticado nas pro
víncias do norte; e ao mesmo tempo 'a dimculdade 
de organisar outro talvez mais adequado ao exer
cito, pela falta de exactas noticias relativas á popu
Iacão, fazenda nacional, e particulares circumstan
ciás de cada província, cujos conhecimentos não Stl 
podem obter com a brevidade, que exige este ne
gocio: é de parecer, que se generalisem as referidas 
instrucções pelo seguinte 

cc PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa, decreta : 

Lidã, e julgando-se objecto de deliberação, reque
reu o seu autor a urgencia, a qual se venceu sem 
debate, dispensadas as formalidades, para a discus
são da materia; e esta mesmo se concluio, dizendo 

O Sn. Cnuz: -Parece-me, que quatro horas re
gulares para ... 

O Sa. PRESIDENTE:- Isso já a camara decidio; 
agora do que se trata é, ~e essas 4: horas devem se1: 
no principio, ou no fim da sessão. ' 

O Sn. VERGUEIRO:- Seria bom declarar tambem 
se a discussão principia depois do expediente, ou. 
logo depois de lida a acta. 

Decidio-se que seria sem prejuízo dos officios oc
correntes do governo logo depors de lida a acta. 

O Sn. TEIXEIRA DE GouVÊA, pela commissão de 
poderes, relatou immediatamente este 

« I. As instruccões de 10 de Julho de 1822 man
dadas remetter aõ tenente-gerenal governador das 
armas da côrte e província do Rio de Janeiro, para 
em conformidade dellas proceder-se ao recruta- u PARECEI\ 
mento na mesma côrte e districtos da província, 
são generalisadas a todo o imperio, supprimidos os cc A commissão de poderes viu os diplomas dos 
§§lo e 2o. Srs. Jósé de Sousa 1\lello, e Luiz José de Barros 

cc 11. Qualquer empregado publico, que violar Leite, deputados pela província das Alagôas, e os 
algum dos artigos das instrucções acima meneio- achou conformes á acta, e esta ã lei; e por isso é· 

· b - - d - - d de parecer que podem tomar assento. Paço da ca-
nadas, sera o ngado, não só á m emmsaçao e mara dos deputados, Hl de Junho de 1826.-Assi
todo o prejuízo de terceiros, mas tambem ficará 
suspenso do seu emprego por seis mezes. gnados os membros da commissão. »-Foi appro-

<< III. Ficão revogadas todas as leis e ordens em vado. : _ 
contrario.-Paço da camara dos deputados, 16 de . Passando-se. a or~em do dta, declarou o Sr. pre
Junho de 1826.-Francisco das Chagas Santos.- Sld~n_te em ~lscussao o_ parecer ~~ commissiw do 
Raymun.do José da Ctmha 11/attos.-Antonio Fran- pettçoes, âcetca dos _afncanos quetxos~s de ~erem 
cisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquer- -esbulha~os de sua l~!Jerdade, pela tn~laçao do 
que.))-Julgou-se objecto de deliberação o projecto berga~um Santa Ro~p, e sobre o requerimento de 
e se mandou imprimir. Anton1o Machado de Carvalho. 

Recebeu a este tempo 0 Sr. Costa Aguiar um of- E continuando a discussão sobre a primeira parte 
ficio, e havendo-o participado á camara, pedindo li- do parecer, respectivo aos africanos, disse 
cença para o Iêr. disse O SR. LtNO CouTINHO :-Sr. presidente, Je,·anto-

O Sn. VERGUEJRO :-Primeiro deve ser lido na me, não para impugnar o parecer da commissão, 
apezar de me não conformar inteiramente com elle, 
mas porque é este um caso, em que se deve vêr, se 
esta camara levada pelos princípios da humanidade 
póde dar remedio a tão lamentavel procedimento. 

mesa. 
O Sa. 1t1Ancos ANTONIO : - Apoiado: póde . con

ter algum segredo. 
Procedendo-se nesta conformidade, o rcferio de

pois no theor seguinte. 

OFFICIO 

cc Illm. e Exm. Sr.-Inclusos remetto a V. Ex., 
para serem presentes á camara dos deputados os 
requerimentos, e documentos de D. Joaquina, D. 
Anna, D. Balbina. filhas do fallecido coronel refor
mado de milicias da pr·ovincia do Rio Grande de 
S. Pedro, Joaquim Ignacio de Sá, e de D. Ioaquina 
Fructuosa da Cruz, vi uva de Antonio Gomes Rabello, 
capitão do batalhão de caçadores de segunda linha 
n" 28, que marchava em soccorro da província da 
Bahia; pedindo as tres primeiras o soldo de major 
de infanteria, que tinha seu pae, e a ultima a metade 
do soldo, que tinha seu marido ao tempo de seu 
fallecimen to. 

(( Deus guarde a V. Ex. Paço,l"7 de Junho de 1826. 
-Barão de Lages.- Sr. · José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. » 

Mandou-se remetter á commissão de fazenda. 
Em seguida mandou o Sr. Lino Coutinho á mesa 

esta 
« INDICAÇiO 

« Indico, que as primeiras 4 horas da sessão sejão 
gastas com a discussão das leis regulamentares, e 
na hora ultima se tratará de objectos differentes. » 

A narração do que aconteceu a estes desgra~ados 
africanos, homens livres, nascidos livres, e habi
tantes pacíficos do seu paiz, não póde deixar de 
causar horror a quem não tiver afogado em si os 
sentimentos de humanidade: fogem dous, ou tres 
escravos, agarrão-se estes homem, que servião de 
interpretes á força. e sujeitos á todos os mãos tra
tamentos de escravos, são trazidos ao Brazil, paiz 
constitucional ; e pretende ainda o dono da embar
cação escravisal-os, depois de os haver assim atro
pellado. 

O facto, Sr. presidente, é de natureza tal, que 
devia, para assim dizer, ser logo summariamente 
decidido ; pois que a liberdade do homem não ó 
supportavel, que espere pelos entraves judiciarios. 
Manda-se metter estes pobres homens em tal lide; 
mas como é possível que della se desembarassem 
sem meios, sem parentes, sem dinheiro? Uma 
demanda, que no Brazil, leva tres e quatro annos, 
hão de estes desgraçados africanos sustentar, e com 
um homem rico, e potente I 

O caso parecia antes ser de natureza da policia ; 
examinar-se summariamente se estes homens erão. 
livres, se esta vão alli para entreter o commereio de 
Cabinda; porque então devião-se mandar restituir 
ao seu paiz. á custa do dono do navio. EstE'! negocio· 
é de mais transcendente, e faz com que não possão 
as embarcações commerciar; porque se os selvagens. 

51 
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agarrarem em dez dos nossos, não lhes poderemos vez .o raio -ye~ha cahir sobre a tripolação de algum 
tomar contas: isto sem duvida é o que devemos es- naVIo brazlle1ro, que nada cooperou para este in
perar; porque a pena de Talião é a que conhecem, sul to. 
c é a melhor para coarctar crimes desta natureza: Os reis da Costa. acostumados á pena de Talião, 
cu mesmo lhes daria este conselho. tomão os navios, e fazem as maiores atrocidades. 

Devemos portanto, Sr. presidente, dar a este ne.- este é o seu costume, que lá vonerão como lei. Por 
gocio muita attencão, homens que vêm para fazerem tanto devemos instar com todas as forças, para que 
o seu commercio; e comprarem as noss1::s merca- se evite que uns paguem o que não commetterão, e 
dorias, são agarrados e trazidos para os vender em para que se não repitão estas barbaridades indignas 
bom mercado; porque dos navios fogem dous, ou de um povo constitucional. 
tres escravos; e dá-se á isto o nome de negocio de O Sn. VERGUEIRO:- A questão não é senão de 
costa abaixo! direito das gentes, (apoiado!) a ser o facto verda-

Eu desejam que se acabasse já este trafico de es- deíro. Se a eu considerasse de direito civil, diria 
cravatura, para vêr se cessão estes crimes e horrores então, que tinha havido violação na constituição, 
que vão commetter os commerciantes, na Costa na declaração de fôro para juiz privilegiado; porém 
d'Africa. E ainda que a commissão tenha dado bem não quero olhar a causa por este lado. 
o seu parecer, acho que se deve recommendar ao Sendo verdade que o capitão de uma embarcação 
gO\'erno, para que tome cuidado, e olhe sobre este foi á Costa d' Africa, tomou gente livre, e que se 
negocio, q'ue é transcendente ao commercio: e não apresentou essa denuncia ao governo, o governo 
queiramos que se sacrifiquem os nossot', por causa não devia simplesmente largar esses infelizes aos 
de um ou outro especulador ambicioso, e deshu- meios ordinarios da justiça; devia ex officio mandar 
mano. formar culpa, eonsiderando o caso como violação 

Demais, nós, como constitucionaes, não devemos dos direitos individuaes de outra nação; porque 
só querer a nossa liberdade; de\·emos de sustentar realm~>n te compromette a segurança da propria 
tambem a liberdade dos outros (apoiado!) Somos nação; sendo uma verdade eterna, que para que 
livres; e um povo livre den') pugnar pela liberdade nos respeitem, devemos respeital-os, e de modo 
do genero humano. Portanto, torno a dizer, que se nPnhum autorisar os nossos concidadãos a com
recommende ao gorerno a causa destes desgraça- metterem essas hostilidades, que são de tanta con-
dos. sideracão. 

O Sn. Cu:su.\ 1\IArros:- Em tudo, o por tudo me Não"se diga, que os povos da Costa d'Africa, por 
conformo com o que acaba de dizer o i Ilustre depu- não serem mais civilisados, não têm o mesmo di
tado, c tenho só de accrescentar, que desgraçada- rcilo; tamo o têm os cidadãos de um paiz civílisado 
mentP as circumstancias mo pozerão em estado de eomo os de um paiz não civilisado. Estou certo, que 
examinar mui de perto todos esses negocias; residi se ossas hostilidades, que eu reputo pirataria, fos
dezeno,·o annos na Costa d' Africa, e sei as calami- sem com metidas contra sub ditos de uma nação po
tladcs que es:>es pobres homens sofi"rem a bordo dos liciada, o ministro daria todas as providencias; mas 
na,·ios. como é contra uma nacão miseraYel, não as tem 

Antigamente, quando Portugal estava unido com 

1 

dado: tambem estou quê o compromettimento não 
o Brazil ; no tempo em que o goYerno do Brazil era ser;í tão grande, como se acaso fosse com uma na
arhitrario; em que o despotismo sujeitava os po\·os ção poderosa; mas se a nossa tem por base a justica, 
das colonias, havião leis mui positivas a respeito se o nosso governo é livre, como se póde atropel[ar 
do tratamento dos africanos. No regimento dos go- a liberdade de outros? 
vernadorcs de S. Thomé, e Príncipe, declara-se, Sobre as bases da justiça que adaptamos, devemos 
que elles são obrigados a mandar tirar devassa, evitat· todos os inconvenientes, para sustentar essas 
apenas alli chegue qualquer navio do continente, mesmas bases, e conservar o systema; ou aquella 
sobre o estado em que ficarão os reis, e os povos justiça, que queremos se pratique entre nós, deve
d'aquelle paiz; e o provedor da.alfandega, no caso mos querer que se pratique com os outros. Por 
de com effeito saber, que se violarão os direitos da causas semelhantes e menores, essa mesma nação 

·humanidade, fazia com que immediatamente o ca- tem feito represalias; consequentemente a questão 
pitão do navio, conduzisse para os seus portos os é de muita importancia, e para ser considerada 
pretos li,•res, que tinhão sido roubados. como deve, requeiro que se peção ao governo infor-

Direi mais, Sr. presidente, que pelo decurso de mações; pois se a cousa é verdadeira, a questão 
19 annos, que residi na ilha de S. Thomé, em con- pertence ao direito das gentes. 
sequencia d'essas barbaridades, e iníquas hostilida- 0 Sn. SousA FRANCA:- Sr. presidente, a illustre 
des 'dos capitães portuguezes e estrangeiros, mais commissão que deu o· seu parecer, sobre o requeri-
de trinta navios, entrando neste numero alguns d f 1 d'aquella ilha, forão tomados, e a sua tripolação as- mento estes in e izes, encarou o objecto meramente 
sassinada pelos habitantes da Costa d' Africa: por- pelo lado civil, e nesta hypotbese deu muito bem o 

1 · 1 · d T 1. · seu parecer; eu porém, olho para a questão pelo 
que fll es prattcão a et e a tão: Isto acconteceu lado do direito das gentes, e não me posso confor
muitas vezes, não só a embarcacões portuguezas, mar a este respeito com a commissão. 
mas tambem a navios inglezes. • 

Eu mesmo mandei retirar d'aquelles lugares O negocio é transcedente; primeiro porque é um 
inhospitos a alguns desgracados inglezes, que alli labéo para a nação brazileira, que fica assim consi
ficarão captivos em conseq·uencia de factos perpe- derada como os argelinos em pirataria na Costa 
trados por outros: os innocentes tinhão sido alli d'Africa; em segundo lugar, pelo detrimento que 
surprehendidos, e erão conservados como escravos, vem a soffrer o commum da nação, em seu commer
queimados, e roubados os seus navios : em uma pa- cio ; pois que o direito de represalia, é um direito 
lavra, é tal a desgraça, que uns pagão os crimes natural. 
dos outros. O ~apitão eummetteu a atrocidade de Se es\e caso fusse com uma nação civilisada, tra
que se acaba de fallar, outros hão de pagai-a, e tal- tar-se-hia o negocio judiciariamente'l Eu creio qu~ 
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se havia de tratar diplomaticamente. Se os africa
nos tivessem aqui encarregados, elles se porião á 
frente deste negocio, e havião de ser considerados 
com mais alguma attenção, mandando-se pôr logo em 
liberdade, esses desgraçados ; porque é sempre um 
negocio, de nação para nação, e embora e!les sejão 
negros, devem ser olhados como povos amigos. 

Este negocio, mesmo no governo despotico, não 
foi olhado com tanta indifferença, como parece : ba 
uma carta regia datada de Novembro de 1810, que 
eu mesmo já, sobre caso identico, citei na assembléa 
constituinte, e agora mandei vêr, aonde se deter
mina, que o procurador da corôa advogue a causa 
da liberdade daquelles homens, que tenhão de con
tender com seus suppostos senhores : o rei conse
quentemente mandava tomar debaixo de sua pro
teccão estes infelizes, e o negocio era olhado, como 
un1 objecto de interesse publico. 

Portanto, Sr. presidente, o meu voto é que o pa
recer da commissão, não passe; que se dê a este 
negocio, toda a considf'racão que merece, recom
mendando-se ao governo; que tome as medidas, 
afim de remover da nação brazileira, esta infamia 
e aquelles povos nos não considerem como argelinos; 
mostrando-se ao governo, que este ataque é uma 
violação do direito das gentes. 

Acabando o illustre orador, veio á mesa uma 
emenda do Sr. Vergueiro, no theor seguinte: 

« El\IEND.~ 

<< ~equeiro, que !'e peção informações circum
stancladas ao governo"· 

E immediatamente esta outra do mesmo Sr. Souza 
França, para que se officie ao governo no seguinte 
contexto: 

« EnlENDA 

<< Que sendo presente ã camara, o requerimento 
incluso de quatro africanos, queixosos de serem na 
Costa d' Africa esbulhados da sua liberdade, pela tri
polação do navio tal, c havendo a mesma camara, 
que com quanto se não possa defirir á intencão dos 
supplicantes, no dito requerimento, é comtudo de 
grande transcendencia o assumpto, por conter uma 
positiva violação do direito das gentes, que póde ex
citar o espírito da guerra, e hostilidades daquelles 
povos, contra o commercio nacional naquella costa, 
o qae convém precaver; a recommenda á conside
ração do governo a quem compete prevenir seme
lhantes males, sendo certo, que por uma parte, este 
mesmo assumpto seria tratado diplomaticamente, 
se _tocasse a all;l~ma nação civilisada, e que a carta 
reg~a de 5 de l'tovembro de 1810, põe a cargo do 
procurador da corôa, o tomar parte nas questões fo
renses de revindicação de liberdade dos suppostos 
escravos». 

As quaes sendo ambas lidas, apoiadas, e entrando 
em discussão, disse. . 

O Sa. VAscoNcELLos : - Approvo o parecer da 
commissão. A commissão só devia decidir como de
cídio. Sr. presidente, a presumpção é que um homem 
de côr preta, é sempre escravo. Vem estes homens 
na embarcação, tratados como escravos, nós não 
sabemos ainda se houve violacão do direito das 
gentes, e a presumpcão é a favor do dono. Os meios 
que por ora tem para a sua defeza, são os que lhes 
m~rca a lei, por isso a cilmmissão julgou que este 
~bJecto não merecia a attenção da camara, nem era 
a sua competencia, só depois que se decidir, que 

estes homens são livres, é qne se deve considerar 
esta questão como do direito das gentes. 

O privilegio do fôro, é certo que está abolido pela 
constituição, mas é dependente de uma lei regula
mentar, e como é que se hão de entender revogados 
todos os privilegíos, se os ha em causas especiaes, 
que hão de continuar, e que é preciso, Vl'nha uma 
lei regulamentar qne as marque 'l 

Eu não sei se o requerimento veio ou não in
formado, e se vem com documentos; entretanto 
acho, que não havemos de estar todos os dias, a dizer 
ao governo informe, informe. Isto é querer estorvar 
a marcha dos negoc:ios, e perder o nosso tempo em 
questões, que nos não interessão. Aqui veio a 
queixa do Pará; que attencão se lhe deu 'l Disse-se 
que não competia a esta caníara, e agora por homens, 
qne ainda não sabemos se são livres, já se considera 
a questão de muita importancia, quando os nossos 
patrícios não merecerão attençào nenhuma. 

l\luitas mais razões teria a expender, para mostrar 
que é conforme, e deve passar o parecer da com
missão. 

O SR. CosTA AGUIAR;- Senhores, antes de emíttir 
o meu voto sobre a presente ma teria, e as razões, 
em que o fundamento, julgo muito a proposito, a 
fim de previnir qualquer intelligencia menos con
forme com o genuíno sentido das minhas expressões, 
declarar perante esta augusta c amara, que ninguem 
mais, do que eu, detesta este systema, de traficar 
homens, e retel-os no estado de escravidão. Sejão 
quaes forem os pretextos, que se acarretem, para o 
legitimar, ou tornar toleravel, elles nunca poderáõ 
fascinar a minha razão. E se tal ó o odio,· em que 
tenho semelhante instituição, qual deverá ser a 
minha indignação, quando contemplo no modo das
humano, com que se faz aquelle trafico escandaloso 
e barbaro! 

Porém ainda que estes sejão os meus sentimentos 
sobre a justíça ou utilidade de tal systema, todavia 
não é por estes princípios que me devo dirigir no 
caso, de que se trata, nós não nos propomos agora a 
fazer leis sobre a liberdade dos homens, antes pelo 
contrario exercemos o officio de verdadeiros inter
pretes das leis existentes, que se achão em pleno 
vigor, e nos ligào á sua genuína interpretação. 

Isto posto, e examinado com a maior attenção o 
objecto em discussão, parece-me que nós o não po
demos ainda considerar debaixo dos princípios do 
direito das gentes, e que o ponto controverso gira 
por ora dentro dos limites das nossas leis patrias, de 
que nos não é licito apartar. Porque o facto, pelo 
qual os pretos se dizem injustamente privados da 
sua liberdade, e donde deduzem o direito para a 
reclamarem, não está ainda liquidado, antes con
testado pela parte contraria. E como se poderá 
dar por cer certo e corrente o direito dos sup
plicantes, quando o sen contendor o nega, e não 
está ainda declarado por uma sentença passada em 
jul_gado'l 

Neste sentido eu digo, que a com missão procedeu 
em regra, pois só se poderá considerar o negocio 
pelo lado do direito das gentes, quando estiver pro
vado que os supplicantes são e sempre forão livres, 
segundo·as nossas leis patrias, e que só pela violen
cia e fraude praticada com elles, forão reduzidos ao 
estado de escravidão. 

Eu estou muito inteirado das atrocidades, que ge
ralmente se praticão neste barbaro commercio, 
consta-me que muitos factos, semelhantes ao que se 
nos apresenta, se têm commettido pelos capitães 
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dos navios empregados no transporte de escravos da 
Costa d' Africa; porém nem nos devemos regular 
pelas noticias vagas, que possamos ter sobre qualquer 
objecto, nem exceder os limites das nossas attri
buicões, e usurpar as do poderjudiciario, a que está 
affeêto, e com razão, o negocio de que se trata. 

Comtudo ainda dentro destes mesmos princípios, 
nós podemos, e dev~mos combinar a equidade com 
as formulas praticadas no fõro, e com rigor do justo, 
e sem ultrapassar os limites da nossa alçada, nem 
empecer o direito da parte contraria, favorecer de 
alguma n;taneira a causa d~ libe~d~de, que semp~e 
foi attend1vel por todas as le1s, pms e certo que, seJa 
qual fôr o facto, de que estes miseravois se queixão, 
a principal causa de seu estado desgraçado, nasce 
da nossa actuallegislação, que tolera esse chamado 
direito de escravidão. 

Por isso eu me inclino ao voto de se recommendar 
ao governo a causa dos supplicantes. E quem nos póde 
amrmar que se tenhão guardado a seu respeito todas 
as saudaveis disposicões,com que as nossas leis tem 
procurado sanar por alguma fôrma os males de se
melhante instiluicão '! Lembra-me, além de outras, 
a carta regia apÕntada pelo Sr. Souza França, que 
impõe ao procurador da corôa, o onus de defender 
estas questões sobre a liberdade. 

Portanto eu adopto antes este parecer do que o do 
Sr. Vergueiro,e nenhumescrupulo me fica de haver 
proposto á camara um meio, que exceda as suas attri
buicões. Nós por esta recommendação não suspen
demos o curso da causa, não tolhemos á parte 
contraria o seu direito, não nos fazemos juizes, fi
nalmente nada obramos activamente, levamos tào 
sómente ao governo o conhecimento deste caso, para 
despertar quaesquer providencias legaes, que possão 
ter cabimento. As informações, que se requerem, 
além de não poderem vir, senão com demora, 
nenhum effeito de,rem produzir, senão este mesmo, 
que agora se aponta, porque de nenhuma maneira 
póde a camara tomar conhecimento de um negocio, 
que por sua natureza só póde pertencer ao poder 
executivo, ou judiciario. 

1\luitas razões eu poderia produzir para roborar 
este meu parecer, e que deverião ser presentes ao 
governo para providenciar sobre os abuzos, que se 
commettem no trafico da escravatura em Africa. 
Todas as nações, que vão alli commerciar sobre este, 
ou outro genero de mercancia, põe o maior cuidado 
em não escandalizarem os indígenas, com quem 
tratiio, até por seu .proprio interesse, para se não 
arriscarem a represalias da parte d'elles. O que o 
nobre deputado o Sr. Cunha l\lattos á pouco proferio 
é uma pura verdade, eu tenho lido em muitas vi
agens á Costa d' Africa, e sobretudo na historia dos 
naufragios alli acontecidos, os grandes males, e sof
frimentos de uns pelos descuidos, e crimes de outros. 
Daqui vem o empenho com que os inglezes procurão 
a amizade dos potentados daquella parte do mundo, 
tratando de proteger, e defender os seus subditos, e 
prep!ll'ando-os para receber uma melhor civi
lisacao. 

CÕncluo pois o meu discurso declarando-me pelo 
expediente lembrado , de se remetter ao governo o 
requerimento, de que se trata, afim de se darem as 
providencias, que no caso couberem. 

O Sa. CuNHA MATTos : -A pouco acabei de dizer, 
gue no regimento dos governadores das Ilhas .lo 
Príncipe e S. Thomé, datado de 1696, ha um artigo 
expresso a respeito das embarcações que negoceião 
na Costa d'Africa. e que acontecendo, que por culpa 

sua o capitão não deixasse em paz aquelles povos. 
e os seus reis, trazendo alguns contra vontade destes, 
erão obrigados a reconduzir esses homens ao seu 
paiz, satisfazendo todos os prejuízos, perca:, e 
damnos, que lhes tivessem causado. E para se poder 
entrar bem nesta materia será necessario saber 
ainda mais, apenas qualquer navio dá fundo nos 
portos da Costa, ajusta a sua carregação com os reis, 
ou cabeceiras, a troco de escravos, páo Brazil, ou 
outro qualquer genero, e como aquelles reis querem 
comprar as mercadorias, sem com tudo terem prompto 
opagamento,lanção mão desuasmulheres, e de seus 
filhos, e mandão-nos para bordo, a sen·irem como 
de penhor pelos escravos, ou outros generos, que 
hão de ser vendidos, e alli se conservão até serem 
resgatados, mas quando desgraçadamente os reis, ou 
príncipes não tem o numero necessario de escravos 
para cumprir a sua palavra, são os capitães dos na
vios obrigados a pôr em liberdade todos os indivíduos 
que são livres, e como taes declarados pelos reis, 
que se contentão com lhes passar creditos. 

Elles observão a lei de Talião, quando se lhes faz 
algum mal, e nós não estamos autorisados a ·atacar 
os direitos, e a destruir os costumes dos homens 
principaes da Costa d' Africa, elles estão reconhe
cidos pelo nosso governo, os seus embaixadores são 
recebidos entre nós, e a bem pouco tempo aqui es
teve o do rei de Onim. O rei Gula do Cabo de Lopo 
Goncalves, quando foi a bordo de uma embarcação 
em que eu estava, mostrou com muita ufania uma 
garrafa lacrada que tinha dentro uma carta do Senhor 
D. João V., para seu avô. Este mesmo rei rec1~b!lu 
grandes presentes do Senhor D. João VI., e o de 
Onim tem recebido alguns mandados por S. M. I., 
e pelo governo da Bahia. 

Para conservar boa correspondencia com o rei 
do Calabar, acontece o mesmo, pois forão-lhe d'aqui 
remettidos bons cavallos, e outros presentes. Por
tanto, o caso é de muita consideração, e o governo 
deve dar promptas providencias sobre este negocio, 
para que nenhuma outr~ embarcação pratique o 
mesmo, expondo outros mnocentes a pagarem por 
elles, sendo roubados, e assassinados, 

O SR. OnoRICO : - Muito folguei de ou vir a va
ries membros desta camara, que trat.ando da sorte 
desses desgraçados africanos, tomarão a si defen
dei-os da oppressão de um rico, e poderoso, e em 
verdade não me atreveria a fallar depois dos ora
dores que me precederão, se um illustre deputado, 
aliás de grandes talentos, me não excitasse, profe
rindocousas que me deixarão horrorisado. Dizer-se 
que um homem da raça negra deve ser reputad~ es: 
cravo todas as vezes que não prova o contrarw, e 
um absurdo, é uma injuria feita á humanidade nas 
pessoas desses miseraveis. 

Qualquer homem tem a presumpção de ser livre, 
porque todos assim nascem, para ser considerado 
escravo é que se deve mostrar que elle o é de facto, 
tudo o mais tenho por uma injustiça manifesta. 
Aqui não se pergunta se tal_prcto é, ou não e~
cravo, deve ser ou não forro, estas questões d'alfoma 
em que se dá por certo ter haYido captiveiro, são 
frequentes entre nós, mas a actual não é dessas, 
trata-se de saber se os requerentes devem ser re
duzidos a escravidão, pelo motivo que allega o s~u 
perseguidor, de terem deixado fugir a alguns afri
canos, cuja compra tinhão ajudado a negociar. 

A questão po1s é inteiramente de direito das gen
tes ; sendo uma violação delle o estarem, emquanto 
o negocio se não deslinda, passando por escravos, e 
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padecendo OS máos tratos inh~rent!=!S a tão i!lfeliz Cto seja de muita importancia, nem que pertença a 
condicão. Eu pergunto ao mUito dtgno preopman- esta camara.· 
te se: sendo esses homens cidadãos da rP.publica do Disse-se que este negocio não tem paridade com 
H~ity; nós os teríamos tratado com tanta barba- a matança du Pará, porque esse se acha na relacão; 
ridade, e sem ceremonia _? Pois elles tamb~m são 'J'~rém este existe em identicas círcumstancias, "pois 
pretos, e pela regra estavao no caso .te os nao ter- nao se~óde saber se estes homens são lines, sem 
mos como livres. Emfim o que a favor da humani-

1 
baveríJos outros conhecimentos. 

dada expenderão os Srs. Vergueiro, Lino Coutinho, · Por fim t~lio de accrescentar, que uma vez que 
Cunha Mattos, e outros, dissolvem todas as d~as, se considere este negocio da competencia da camara, 
e ínvalidão quanto ao depois se disse em seritiao não se póde decidir já, tem de ir a outra com-
contrario. missão. 

O SR. LINO CouTINHo : - Se não entrasse neste O Sn. CRuz :-Este negocio, eu já disse, que pas-
negocio a causa da humanidade, de certo me não sou por mim como corregedor da côrte e casa; po
levantaria segunda vez para rebater blasphemias rém verdadeiramente acho-o uma questão que devia 
que contra a razão se proferem neste recinto; mas ser remettida ao almirantado, porque foi uma ver
permitta-me a camara que eu diga mais alguma dadeira represalia: entretanto eu informei com os 
cousa, repetindo mesmo parte do que acaba de di- papeis da parte. As leis; q11e temos sobre as re
zer o illustre deputado que me precedeu. presalias, mandão que se tire uma devassa se forão 

Disse o honrado membro, o Sr. Vasconcellos que os presos bem tratados, etc.; eu porém não vi ainda 
a côr preta tem a presumpção de ser escrava: porém nenhum dos donos que ficasse criminoso: vão todos 
isto é na terra dos brancos ; e na dos pretos quem te- a bordo com o cheiro de um escravo, e não é isto se 
ria esta presumpção? Sem duvida que seria a côr não um jogo de compadres. 
branca. O honrado membro com o seu argumento Esta questão deve o governo tomar conta della ; 
faz lembrar a fabula de Bocage, do cão preto: porém se de facto é represalia, não ha escravidão. Eu te
passemos adiante, que taes maximas nem por brin- nho visto a historia d'Africa; é uma injustica, é 
cadeira devem ser aqui proferidas contra a lingoa- uma desordem; a lei que conhecem é a pena dê Ta-
gero da humanidade. lião, e ordinariamente pagão uns pelos outros. 

Tronxe mais o illustre deputado a causa parti- Port~nto apoio todos os senhores qu? p_cdem in-
cular do desgraçado massacre do Pará, disse que nós formaço~s ao govemo; porque o negocto c de trans
não tínhamos olhado pelos nossos compatriot.ns, c cendenc1n. 
que agora olhamos pela causa dos miseraveis afri- O Sn. SouzA FRANÇA: - Não precisa combater 
canos, mas, Sr presidente, o acontecimento do Pará mais o argumento que aqui se trouxe dos cidadãos 
é uma questão de cidadão para cidadão, pertence ao do Pará ; porque bastante se tem dito: é essa uma 
direito civil; e está em andamento havendo-se já questão dt brazileiros, e esta é de estrangeiros, de 
procedido a devassa ; a questão de que ora se trata nação para nação: porém o mesmo illustre deputado 
é transcendente do fõro civil, ó uma questão de di- confundio por outro lado a questão principal com o 
reito das nações, que se quer fazer entrar na juris- direito de domínio: isto não é de q11e se trata, não 
dição ordinaria da justiça : portanto esta questão ha aqui escravos; pois estes pretos andavão viajando 
não tem paridade nenhuma com a outra; e torno a pela costa d' Africa, e forão sorprehendidos : por
dizer em conclusão que se deverecommendar ao go- tanto não valem aquellcs argumentos. 
verno, que sendo este negocio de alta consideração, O negocio, Sr. presidente, é de transcendencia, 
olhe para elle com muito cuidado, afim de que não não deve ser olhado pelo lado civil, porque, já disse, 
tenhamos compromettimento, pelo que pertence ao se acaso estes infelizes tivessem aqui encarregados, 
commercio da costa d'Africa. o negocio se trataria diplomaticamente. 

O SR. VAscoNCELLOS :-Veio á cabecados illustres Vem a esta ~amara um r~querímen~o de r!liser~-
deputados a meu respeito cousas be·m immodera- veis estrange!ros, que forao por meto da p1_ratana 
das: eu porém serei mais commedido em respon- presos, e traz1dos em ferros; e ha de a naçao bra-
der-lhes. zil~ira, representada pelo impera:dor, e p~la _assem-

f blea geral, olhar para este negoc1o com mdlfferen-
Eu fallei na órma da nossa legislação, quando c. a, despresando os interesses da propria naca.-0 'l disse que a presumpção é de que o homem preto é 

escravo: esta é a presumpção que nella existe, e Isto, Sr. presidente, não póde ter lugar. 
não sou obrigado a mais. Portanto, torno a repetir, que se officie ao gover-

Não disse que os pretos devião ser sempre escr·a- no: pois nós o podemos advertir daquillo que con
vos ; e nesta parte, certamente me levantarão os vém ã nação. 
illustres deputados um falso testemunho: conse- 0 SR. VERGUEIRO :-0 parecer que aqui se tem 
guintemente digo ainda que o parecer da commissão enunciado, de que a questão ainda que possa per
não podia ser de outra maneira, e que o governo tencer ao direito das gen&es, deve primeiro correr 
tem obrado muito conforme com as nossas leis, que no cível, pois que a presumpção é de que sejão 
não podia alterar. escravos, não tem muito fundamento: a primeira 

Disse-se que se fosse um cidadão do Haity, nós presumpçáo é da liberdade, porque é da natureza : 
não o trataríamos assim: de certo, se esses homens todo o homem se reputa livre, uma vez que não haja 
viessem do Haity, nós os tratariam os como cidadãos prova do contrario : a conclusão seria portanto, re
ou homens livres; mas elles vêm da terra, aonde commendar-se ao governo este negocio em termos 
se vão buscar escravos, e na fórma da nossa legis- simplices, como se tem proposto ; mas temos cer
lação, devem-se considerar como taes, em quanto teza de que a co usa é assim? Ha~emos de passar a 
outra cousa se não mostrar: se elles provarem que I recommendal-a ao governo deba11o de uma hypo-
s~o ~ivres; então poderá ter lugar a proposição do thes~ 'l . _ . . 
dtretto das gentes, mas por ora a questão não é Prunetramente peçao-se esclareCimentos; nos 
senão de dominio ; e por isso não vejo que o obje- ainda os não temos bastantes. E' verdade que um 

52 
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illustre deputado alguma cousa disse, declarat}do 
que estes africanos forão apanhados em represaha; 
mas isto ainda que tire todo lugar a considerar-se 
a questão como de dit·eito civil, não basta para a 
camara deliberar. Devem pedir-se ao governo in
formações, se queremos proceder com acerto. 

O SR. TEIXElRA DE GouvÊA :-:\luito boas cousas 
se tem dito; porém o parecer da commissão é con
forme, porque a parte requeria um absurdo, que 
era avocar os autos. 

Entretanto se a questão é como se tem annuncia
do, o que não appareceu na representação, o gover
no não devia dar ao negocio aquella direcção ; por
que reclamavão a _liber~ade que. lh~s tinha sido 
usurpada por uma p1ratar1a, e o pr1meuo passo era 
tirar-se uma devassa, para se saber, se com effeito 
tinha hal-ido essa pirataria para proceder-se contra 
os malvados, e serem considerados esses homens 
como cidadãos estrangeiros: e por isso apoio a emen
da do Sr. Vergueiro, que se peção illustrações, e 
não que se recommenda; pois nós não somos con
selheiros do governo. 

O que disse o Sr. Vasconcellosérealmenleassim: 
a presumpção é de que aqu_elles homens são escra
vos, e se reputão da prop!'ledade dos carregadores 
Jjela nossa legislação : entretanto peção-se as infor
mações para deliberarmos com conhecimento. 

( l Sn. ÁLl!F.IDA E ALnuQmmQuE .-Não sei como 
possa o parecer da commissão ter servido de tom 
para tantas questões do direito ; a fallar a verdade, 
o parecer é muito simples. 

Versa a questão sobre homens infelizes; mas 
quanto aqui se tem dito todo o mundo sabe, e não 
era necessario recorrer a ci•ladãos tlo Haity ; nós te
mos cidadãos pretos que gozão de iguaes direitos. 
Esses homens não se queixão de violencia; querem 
avocar os autos, porque receião, que sendo a outra 
parte poderosa possa supplantar o seu direito, e 
obrigai-os a ser o que não erão. 

A camara devia deixar seguir esta questão, por
que ella se limita a que não ternos direito de avocar 
autos. Todos somos philantropicos, temos humani
dade não é preciso brilhar nesta ma teria. Para que 
recommend<Jr ao governo'! Elle não é menos phi
lantropico do que n6s. 

Portanto o parecer da commissão é mui justo, e 
impugnai-o é querer que a commissão não dê então 
pareceres. 

O Sn. Onomco: - A reprehen~ão que passa o 
illustre deputado aos que nito seguem o seu pare
cer... (A' ordem!) 

Estou na ordem, e repito que a reprehensão que 
dá o Sr. deputado aos que fallarão contra o seu pa
recer, não tem lugar a meu respeito. Se apontei (e 
fui muito breve) o exemplo dos do Haity, foi para 
reforçar o que disse contra a opinião de um nosso 
companheiro, que allirmon que o preto deve ser 
presumido escravo, emquanto ou ira cousa não pro
ve; não foi certamente para brilhar. 

Portanto, na minha cabeca não assenta a cara
puça que o honrado preopinante se dignou te
cer-me. 

O SR. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE :-Não tive outra 
intenção do que mostrar que esta questão não entra 
na alçada da camara, e que não é necessario recom
mendar ao goYerno; pgrque não é menos philantro
pico do que nús: isto torno a sustentar. 

O Sn. LINO CouTINno :-Disse o honrado mem
bro, que não se approva o parecer da commissão ; 

eu não o reprovei, antes disse que era justo, porém 
que devia a camara olhar para este negocio com 
mais consideração, porque é de transcendencia: e 
isto não involve contradi~ção. Emquanto a recom
mendar-se ao governo, dtz o honrado membro, que 
nüo é necc)ssario porque o governo é tão philan
tropico como nós; mas isto não obsta, e se o honra
do membro quer, diga-se a camara philantropica 
dos deputados recommenda ao governo philantro
pico, que olhe para este negocio com alguma atten
ção ; porque elle é transcendente, e a camara o julga 
do direito das gentes. . 

Ninguem duvida que o ministro da justiça é muito 
philantropico ; mas que olhe para isto com olhos 
ainda mais philantropicos. 

O SR. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE :-Não fallo ; por
que já fall~i duas vezes. 

O S1t. LINo CouTINHO :-E se fallasse, levaria a 
resposta. 

Ultimando-se a discussão, julgou-se a materia 
discutida, e o Sr. presidente, propol-a á votação, 
sem prejuízo das emendas: foi approvada. 

Propoz em seguida a emenda do Sr. Vergueiro; 
~ão passou: depois à do Sr. Souza França, c foi 
Igualmente approvada. 

Annunciarão-se então á porta do salão osSrs. de
putados José de Souza Mello, pela província das 
Alagôas, cujo diploma se achava verificado, e o 
Sr. Bernardo José de Serpa Brandão, pela província 
de Pernambuco. 

Emquanto se não verificava o diploma deste ulti
mo, admittida a discussão sobre a segunda parte 
do parecer, que respeitava ao requerimento de 
Antonio 1\lachado de Carvalho, como niio hou
''esse quem fallasse, posta á votação foi appro
vada. 

Immediatamente apresentou a commissão de po
deres, sobre o diploma do Sr. Serpa Brandão o seu 
parecer, neste theor 

« PARECER 

« A commissão de poderes vio o diploma do 
Sr. Bernardo José de Serpa Brandão, deputado pela 
província de Pernambuco, e o achou conforme á 
acta, e esta á lei, por isso é de parecer que póde to
mar assento nesta camara. 

<< Paço da camara dos .deputados, 19 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commissão. >> 

Posto á votação, e approvado; forão introduzidos, 
jurarão, e tomarão assente os dous Srs. Souza Mello 
~andão. 
l O Sa. SECRETARIO CosTA AGUIAR leu o seguinte 

OFFICIO 

<< Illm. e Exm. Sr.-Levei á augusta presença 
de S. M. o Imperador o officio de V. Ex., de 27 do 
mez passado, pelo qual V. Ex. me participa que a 
camara dos deputados, querendo obter um exacto 
co_nl;tecim~nto de todos ~s negocios da publica ad
mmtstraçao, afim de deliberar com o maior acerto 
sobre as providencias legislativas, de que necessitar 
cada um dos seus ramos: resolveu, que se pedisse 
ao governo a conta de todos os. actos, que a consti
tuição obriga a dar ás camaras, logo~ que se a chão 
reunidas em sessão. E tomando S. M. I. em sua 
alta consideração este assumpto, houve por bem 
autorisar-me, para satisfazer em devida fórma a 
esta requisição. 
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<< Devendo o ministerio reger a marcha do go- aquelle governo reconhecido a nossa independen

verno pela constituição do imperio, que religiosa- cia no dia 26 de Maio desse mesmo anno ; noticia 
mente cumpre observar, e não se deduzindo do seu esta, que não podia deixar de ser acolhida com sa
contexto obrigação alguma de dar cada um dos mi- tisfação ~ela nação, que tivera a prioridade daquelle 
nistros e secretarias de estado uma conta absoluta reconht~Clmento. 
c indeterminada dos objectos da sua reparticão; eu << Entretanto vivemos em harmonia com os es
fallarei detalhadamente daquelles, que pertencendo tados independentes da America Meridional, fran
aos negocias estrangeiros, em conformidade dos queando-lhes nossos portos e communicacões ; da 
§§ 6°, '7°, 8° e 9° do art. 102 da constituicão,. me mesma sorte que o fizemos ás províncias ârgentí
parece, que convém chegar ao conhecimento da as- nas, até que'Buenos-Ayres nos obrig:>u a um rom
sembléa, sem que todavia se possa deduzir essa pimenta, para defendermos a integridade do im
obrigação do que _se acha decretado no § lo do art. per i o, direitos do throno e honra nacional. 
37 da mesma constituição; porque essa disposicão << Com effeito chegando a época de se aplainarem 
é relativa ao§ 6° do art. 15, que felizmente por Ôra todos os oscrupulos dos gabinetes europeus, pelo 
não tem lugar, e que o céo permittirá não seja exe- facto de reconhecer S. M. F. a independencia deste 
quivel por longos annos, como tanto convém ao en- imperio; compareceu a Franca, para encetar com 
grande cimento e prosperidade do imperio. elle ?-m tratado de commercio ·e naveg~ção;e S. M. I. 

<< Separado o reino do Brazil da monarchía por- deseJando manter as relacões de amtsade e bene
tugueza, e elevado á cathegoria imperial pela una- volencia para com os oÚtros estados, mórmente 
~ime acclamação dos povos, era de absoluta neces- el_!l arti9os de vantagem e f~licidad~ ~ara o Brazil, 
stdade recorrer áquelles meios, que parecião mais na o. hesitou em nomear plempotenCiario~ para ne
adequados para que a nossa independencia política goClare!D com a França, e o resultà~o fo! o trala~o 
fosse reconhecida pelos governos de ambos os de Janeiro do corrente anno, que fm ratificado e Jâ 
mundos. , está publicado para sua devida execucão. 

« A; Inglaterra
1 

que tem tomado tanta parte nos << Achão-s~ ac~ualme~t~ nomeados." alguns. e~via-
negocws do contmente americano, mostrou que a dos extraordmar10s e m1mstros plempotenCiarws e 
sua política era sempre favoravel para promover a encarregados de negocias nas principaes Côrtes da 
paz neste. h~mispherio, e as suas relações com 0 E,uropa; . e S. M. L c_ontinuará a organisar o corpo 
povo brazllmro e europeu farão sempre tão ligadas d1plomat1co de manmra tal, que sem sobrecarregar 
aos seus proprios interesses, que S. M. I. escolheu o thesouro publico com excessiva despeza,não deixe 
a côrte de Londres, para ser o theatro das primeiras ~o~ tudo de t_er o.s seus representantes e agentes po
negociacões. E supposto q·1e esta tentativa não se- btlcos nas pr1merras côrtes e estados, para conservar 
guisse ô seu de,vido effeito, pela opposição que c~m todas a.s potencias, segu~do o per_milth ~m as 
então se encontrara no ministerio portuguez; toda- Clrct~mstanctas, aquellas relaço~s de am1za~e e h~r
Yia os esforcas de amisade praticados pelo gabinete moma de q,ue resulta a prospendade deste tmpP.no; 
britanDÍCO e a dexteridade COm que O ministerio Como é l~OJe pratic~do pelas d~mais. nações; sendo 
brazilico dirigia a negociacão obtiverão o desejado tanto ma1s necessana esta proVIdencia, quando nos 
fim pelo tratado de 29 de Àgosto do anno passado, l achamos a grande distancia das primeias côrtes eu-
celebrado entre os plenipotenciarios brazileiros e ropéas. , , . . _ 
Sir Charles Stuart, como plenipotenciario de S. M.l· « Se alem de~ta previa mformaçao, a camara dos 
Fidelissima, de que resultou o pleno reconheci- deputados prect~ar de quaesqu_er outros escla~e_ci
mento da nossa independencia. mentos, a re~pet~o dos negoct?s desta rep_art1çao, 

<< Naquella mesma data celebrarão os sobreditos V. Ex. me avrsara, para eu asstm o cu~pnr; para 
plenipotenciarios uma convenção, que tambem foi o que me acho competentemente au~onsado pelas 
ratificada e pela qual S. M. I. conveio, á vista das ordens de S_. !tf· I., que a tal respeito houve por 
reclamacões apresentadas de governo a c.overno bem transmtttu-me. 
em dar áo de Portugal a somma de dous b milhõe; « Deus gu:trde á V. Ex. Paço, em 19 de Jun~o 
esterlinos ficando com esta quantia extinctas de de 1826.-Vtsconde de Inhambupe.-Sr. José RI
ambas as partes todas e quaesquer outras reclama- c.ardo da Cos.ta _ Aguiar.de And.rada.»-Foi remet
cões· assim como todo o direito a indemnisacão tido ás comm1ssoes de dtplomatlca e de fazenda .. 
dest~ natureza; tomando S. M. L para este fim "so- Continuando a ordem do dia teve lugar a segunda 
bre o thesouro do Brazil o emprestimo, que Por- discussão do projecto de lei do Sr. Souza Franca, 
tugal havia contrahido em Londres no mez de Ou- sobre laudemios; e sendo lido o primeiro artigo, 
tubro de 1823, pagando o restante para prefazer os vierão á mesa as seguintes 
sobreditos dous milhões esterlinos, no prazo de um 
anno a quarteis, depois da ratificação e publicacão 
da mesma convenção, que a~ora se deve patenteãr, 
como foi ajustado entre os ptenipotenciarios. 

« Desta maneira se poz termo á luta, que infeliz
mente existia entre o Brazil e Portugal; e a seu 
exemplo se acha reconhecida a nossa independen
cia politica por todas as nações da Europa, ã exce
pção da Russia, pelas reconhecidas mudanças, que 
ultimamente têm occorrido naquelle imperto; e de 
Hespanha, cujas desconfiancas a respeito dos nego
cios do sul, hão de desappãrecer, convencendo-se 
da justiça, que abona nossa conducta. 

<< Em Janeiro de 1824, se realisou uma missão 
dos Estados-Unidos Americanos; e pouco depois. re
cebeu o gabinete imperial a fausta nova de haver 

«EMENDAS 
« Do SR. MAu :-Que se accrescente depois das 

palavras -no caso de venda- as seguintes-ou es
cambo. >> 

« Do SR. TEIXEiRA DE GouvÊA:-A presente lei 
não comprehende os prazos existentes até a sua 
data.>> 

Sendo lidas, apoiadas e postas em discussão jun
tamente com o arligo, disse 

O SR. TEIXEIRA DE GouVÊA :-A constituicão no 
art. 179 § 3° diz-A sua disposicão (da lei) não terá 
effeito retroactiYo-, e em outra parte - é garan
tido o direito de propriedade.- Ora, é claro que 
esta lei, como estã concebida, vem a ter o effeíto 
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retroactivo; ·porque o directo senhorio de um prazo ao senhorio ; aqui está logo a parte que tem nellas 
devet·ia perceber não só o laudemio computado so- o senhorio, pelo domínio das terras: ís~o manda o 
bre o prazo, como tambem sobre as bemfeitorías, dil'eito romano, e mesmo os nossos praxistas: donde 
o que pelo projedo se lhes veda; e demais ha viola- conclúo, que não podemos prohibir que se paguem 
ção da propriedade, porq11e_ fica sem o dire_ílo que os laudemios quando se vendem os prazos. 
tinha por um contracto, po1s que a ordenaçao man- O Sn. SouzA FRANCA ;-Sr. presidente, os argu
da, que se pague a quarentena, ou os 2 1/2 por mentos que têm prod.uzido alguns Srs. deputados 
cento, mesmo quando se não tenha convencionado. contra o artigo da lei em discussão, só tem feito 
Portanto o artigo não deve passar senão com a perder tempo, e mais me convencem de que elle 
emenda que proponho. deve passar. 

O SR. 1\IAIA :-(Não foi ouvido.) Disse um illustre deputado, que a lei vem fazer 
o Sn. CLE~IENTE PEREIRA :-0 art. 1 o que está um direito novo de e !feito retroactivo : mas donde 

em discussão não póde deixar de ser considerado é que isso se conclúc'l O projecto bem claramente 
como tleclaratorio da Ord. liv. 4o tit. 38, e elle im- se expressa, Sr. presidente, e eu nelle nunca tive 
porta 0 mesmo, que dizer -esta ordenação manda intencão de fazer direito novo, porém unicamente 
que os foreiros nos casos de alheação dos prazos, de deélarar o velho, isto é, a ordenação citada, se
paguem aos senhorios um laudcmio da quarentena, guntlo a qual percebe o directo senhorio de qual
ou o q11e em seus contractos tiverem estipulado; quer prazo 2 1/2 por cento do preço, porque o enfi
este laudemio até hoje tem-se pago do terreno e das teuta ou senhorio util o aliena; Yisto que pela ge
bemfeitorias; mas de hoje em diante fique-se só neralidade da sua letra, querem alguns entender, 
pagando daquelle, porque estas são dos foreiros. que o predio urb11n0, pot· exemplo, edificado no 

terreno emprazado se consolida com este e que do 
1\[as, esta razão fascinante, e que á primeira seu valor se devem pagar os mesmos 21/2 por cento 

vista parece justa, bem considerada é de uma in- ao senhorio directo do ten·eno, como se o mesmo 
justiça notaria, porque priva os senhot·cs directos prcdio do enfiteuta constituísse prazo. 
do direito que têm adquirido pam receberem os Isto bem se vê que não \'ai atacar de nehuma 
seus laudemios, tanto do valor dos terrenos, como maneira as estipulações expressas nos contra~l?S de 
do valor das bemfeitorias; pois que estas com aforamento: quando as houver hão de ser rel1g1osa
aquelles é que fazem o que se chama prazos, e a lei mente guardadas: porque a lei em discussão não 
mui claramente manda pagar laudomio, do preço trata das obrigações estipuladas expressamente, 
por que se vendem os prazos, sem fazer distincção mas só daquellas, que derivão da doutrina da lei, 
entre o terreno e as bemfeitorias. que mal se entende em prejuízo da causa publica. 

E' verdade que entre nós estri este direito pouco Nada ha pois no projecto, que offenda as garantias 
conhecido, e que muitos se têm querido negar ao da constituição. 
pagamento do laudemio do valor das bemfeitorías: Eu, Sr. presidente, reflocti como cumpria quando 
mas esta duvida, sobre que ainda se não houverão fi -
sentenças, nno destróe o direito dos directos senho- JZ 0 proJecto. 
rios, e muitos ha que se consorvão na diuturna, Figuremos uma hypothese: 
mans11 e inquestionavel posse de receberem estes Eu aforo simplesmente, e segundo a lei, 10 bra-
laudemios, que são fundados na lei: e será justo ças de terreno; e depois que o tenho aforado re
que esbulhemos os proprietarios deste direito da solvo-me a edificar nelle uma casa que vale 60 mil 
continuação de gozarem delle e que ainda se diga, cruzados por exemplo: quero depois vendei-a; e 
que não atacamos directamente a sua propriedade '1 porq,ue não o posso fazer sem que com ella aliene o 

Se tal acontecer, não será nunca pelo meu voto; dire1to util, que tenho no solo, em que se acha 
por isso mando á mesa uma emenda, que muito se edificada, procuro a Iicenca do directo senhorio 
accommoda com a do Sr. Teixeira de Gouvêa. deste, e segundo a lei devo ·paga1· a conhecença ou 

Muito embora se estabeleça para o futuro a le- laudemio da alienação desse terreno, que não é 
gislação que se propõe; então a ninguem se fará meu. 
injustiça, porque na sua ~ão têm os proprietarios Neste caso porém não se contenta o senhorio 
de terrenos, aforar, ou detxar do aforar os mesmos; com os 21/2 por cento do valor do prazo, ou do 
e ~e aforarem, não têm que se queixar da lei, que terreno aforado, para cuja alienação unicamente 
ex1ste antes de taes aforamentos: por nenhuma ma- lhe requeiro a licença ; quer que lhe pague tam
neira, porém, façamos uma lei que vai otlender o bem 21/2 por cento elo edificio para cuja venda 
direito de quem o tem adquirido e de qnem aforou não necessito de licença sua ; porque é propriedade 
os seus terrenos por uma pensão modica e insigni- • minha solidaria; e para esse effeíto chama ao meu 
ficante nas vistas de ser indemnisado deste pre- predio bem feitoria do prazo. 
juizo, pelas vantagens dos laudemios, que os mcs- Ora póde haver, Sr. presidente, maior absurdo 
mos terrenos bemfeitorisados lhes promettião. do que este de chamar neste caso a uma casa bem-

Acabando, mandou á mesa a seguinte feitoria do prazo, que só é contratado no solo ? Se 
acaso se chamasse bemfeitoria do prazo á ensecação 
do um terreno apaulado, ao desmoronamento de 
um terreno montanhoso, ao terrapleno de uma su
perficie irregular; com exactidão se fallaría, e tal
vez que do valor resultante desse beneficio se po
desse haver o laudemio. 

« EMENDA 
« Esta lei não terá lugar nos prazos existentes 

em que os senhorios estiverem na posse de receber 
laudemio pelas possessões aforadas, e bemfeitorias.» 
-Foi tambem apoiada, e posta em discussão, disse 

O Sn. CARNEIRO :-0 laudemio, Sr. presidente, 
não é senão um contracto: nós não podemos pro
hibir que elle se p~gu~- As leis rom~n!'s mandão-no 
pagar pelas bemfettorras, e determmao que não se 
poderão estas vender sem que primeiro se affronte 

Mas pretender que um predio de natureza estra
nha seja considerado como bemfeitoria de outro; 
e cêda o domínio deste em razão do qual se paga 
o laudemio, é com effeito interpretrar a lei pela 
logi_ca do interesse, e essa interpretação (orçada 
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tem occasionado muitas demandas, se as partes não 
tem a prevenção que eu já tive á este respeito : e 
foi o caso. 

Comprei uma casa em terreno foreiro, e porque 
só deste devia pagar o laudemio, pelo que entendo, 
fiz dist.inccào no contracto do preço da casa, e 
preco do ierreoo, e isto feito quando requeri o 
direêto senhorio pela licença só lhe paguei ~s 
21/2 por cento deste, e não da casa. Bem me qutz 
elle duvidar; mas como me visse disposto a com
bater-lhe o seu pretenso direito : sujeitou-se á con
dição, mas foi ~obran~o ~os outros meus conter
raneos o laudem10 por mte1ro. 

Consequentemente, Sr. presidente, esta lei, e a 
doutrina do artigo é necessaria : ella fixa a verda
deira intelligencia de uma jurisprudencia oscillati v a 
vai evitar demandas, que della até aqui tem resul
tado aos povos: isto pelo que pertence á doutrina 
do artigo. Fallarei agora sobre as emendas, e dellas 
digo, que a unica que adopto é a do Sr. deputado 
Maia, que diz (leu), pois como no sentido da mesma 
emenda é que redigi o 3° artigo do project.o, quan
do nclle digo - no caso de alheação do prazo, su
jeito a laudemio; e que a alhe!lção se entende 
tambem do escambo, nenhuma duv1da se offerece a 
que no primeiro artigo se faça deste expressa men
ção. 

O SR. CARXEIRO:- St'. presidente, eu 5Ó per
gunto, se um enfiteuta, que tem uma morada de 
casas, a póde vender sem afrontar primeiro ao se
nhorio 'l Se póde, então estou convencido, que não 
deve pagar dellas o laudemio. 

Tendo a este tempo vindo á me!>a uma emenda do 
Sr. Vergueiro, foi lida nos seguintes termos: 

11 EnENDA 

11 Ficão abolidos os laudemios não e~tipulados 
nos contractos de aforamento, e para o futuro não 
se poderáõ estipular. "-Foi apoiada, e posta em 
discussão, como tivesse a palavra, disse 

O SR. CLE~IENTE PEREIRA : - Levanto-me para 
que não passe um principio pouco exacto, que ha 
pouco estabeleceu o illustre autor do projecto di
zendo que este vai fixar uma jurisprudencia duvi
dosa, produzindo exemplos para provar esta asser
cão, até de factos seus proprios. 
• A jurisprudencia, que manda pagar laudemio 
dos prazos por inteiro, isto é, dos terrenos, e bem
feitorias é certa, e não duvidosa ; e se argumentos 
tirados de exemplos valem, devem estes ir tirar-se 
no Reino de Portugal, donde a legislação, e a in
stituição dos prazos veio para o Brazil: e naquelle 
Reino sempre se pagarão os laudemios do valor por 
inteiro dos prazos; quero dizer do preço total, por 
que se vende o terreno, e as bemfeitorias, ou em 
phrase jurídica, o domínio directo com o util: sem 
qoe jámais se movesse questão em contrario, que 
fh.esse. a legislação duvidosa, como disse o illustre 
preopmante. 

Sendo que apenas tem parecido á alguns douto
res, entre os quaes é Pascoal José de l\lello, que 
seria mais justo, que só se pagasse o laudemio de 
bemfeitorias ordinarias, e modicas, e nunca das 
extraordinarias e de grande valor ; e a esta opinião 
eu subscreveria de melher grado. 

Negar, porém, aos senhores directos o direito 
em que se achão de perceber laudemio do valor 
das bemfeitorias, é proposição injusta, e destrui
dora do direito da propriedade de todos os que se 

achão na posse deste direito; direito bem fundado; 
porqtw se elles aforarão os seus terrenos por uma 
modica e insignificante pensão, foi porque calcula
rão ser indemnisados desta perda. pelo percebi
mento dos laudemios, sempre mais vantajosos em 
proporção do maior valor das bemfeitorias. 

Sem que possa valer o argumento que se oppõe, 
que o foreiro não deve pagar o laudemio das bem
feitorias, porque são propriedade sua; porque o 
contracto foi celebrado debaixo da clausula de se 
pagar o laudemio destas, isto é da natureza do con
tracto emfiteutico, e foi por isso que o senhorio 
aforou por uma pequena pensão. 

CÔncluo, que me opporei sempre a tudo quanto 
puder considerar-se attaque, mais ou menos directo 
da propriedade ; e por isso não posso convir em 
que passe o artigo, salvo se se admittir a minha 
emenda, ou a do Sr. Teixeira de Gouvêa. 

O Sn. VERGUEmo: -Eu propuz a minha emen
da, afim de que se faça alguma cousa util; pois 
estou inteiramente persuadido, apezar de quanto 
se tem dito, que as bemfeitorias não devem pagar 
laudemio : isto é um grande vexame para a agri
cultura, é uma pena que verdadeiramente se tem 
imposto á industria: pois que o emprazador, que 
mais trabalha é aquelle que mais ha de vir a pagar 
sendo o ocioso aUiviado deste onus. 

A ordenação diz que se pa~ue da cousa aforada: 
portanto é claro que se não pode pagar das bemfei
torias, porque é uma c ousa que ainda não existe. 
Seria necessario que houvessem estas bemfeitorias 
no acto do emprazamento. para dellas se dever pa
gar o laudemio; porque é certo, que então não se 
afora só o terreno, aforão-se essas mesmas bem
feitorias, qae pela ordenação, livro 4° titulo 47, ha 
obrigação de conservar. 

Em consequencia eu voto pelo artigo, pois as 
bemfeitorias, de que se deve pagar, fazem parte do 
prazo, e são declaradas no contracto. E em ultimo 
lugar, no caso mesmo de se pagat·em os laudemios, 
como se tem feito, seja por contracto, e nunca por 
lei, porque isso seria uma lei contraria inteira
mente á indust.ria. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvEA :- (Não foi ouvido.) 
O Sa. SouzA FRANÇA: - A lei o que manda 

observar são aquelles costumes que não se encon
trão com a mesma lei : o laudemio das bernfeitorias 
tem sido um abuso, e contra toda a razão; como, 
segundo lembrou o Sr. Vergueiro, se ha de fazer 
um contracto sobre cousa que não existe? E só 
porque o directo senhorio tem recebido este laude
mio contra a lei, e contra a razão, ha de continuar 
a receber Y isso não tem lugar. Não se diga que 
este direito é declarado na ordenação; porque jã 
se tem feito ver, que a ordenação não póde ser 
entendida desta fórma. Portanto voto pelo artigo, 
tal qual está ; porque não ha razão contra razão, 
nem costume ::ontra lei. 

O Sa. MARCOS ANTONIO: -O laudemio, se é 
~xpressamente estipulado, ha obrigação de o pagar 
conforme o contracto ; quando se não declara 
expressamente, manda a ordenação que se pague 
2 1/2 por cento : esta é a maneira de interpretrar 
todos estes contractos, e se formos legislar a este 
respeito em sentido contrario, vamos offender o di
reito de propriedade, que tem adquirido aquelles, 
que até ao presente tem estipulado os seus conlra
ctos em conformidade com a ordenação : e por con-

fla 
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sequencia parece que não tem lugar as reflexões 
que acaba de fazer o Sr. secretario Souza França. 

Aqui se disse que apezar de muitos destes con
tracto.s, não ter:;m estipulação expressa, uns tem 
pago pelas bemféitorias e terrenos, e outros só pelo 
terreno, daqui infiro, que se deve fazer uma decla
racão, que aquelles que tiverem cdehrado contra
ctôs desta natureza, pagando tão sómente pelo ter
reno, fiquem desobrigados <le pagar pelas bemfei
torias, porém os que pagão pelas bemfeitorias 
e terreno fiquem obrigados a pagar do mesmo 
modo ; pois que tem havido tacitamente este con
tracto, e não pertence certamente a este corpo le
gislativo oiTender direitos que tem sido constante
mente obsen·ados: isto é o que me parece neces
sario, e unicamente o que se póde fazer. As partes 
contractantes, se quizercm, podem declarar, que 
celebrão o seu contracto s0m laudemio, em parte 
ou inteiramente, como entenderem: isto pertence 
ás partes, e não é preciso que a camara se intro
metta : assim todos ficarão satisfeitos. 

Julgando-se a materia do artigo discutida, e pro
pondo o Sr. presidente, se passava, disse 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvKt:- Eu requeiro que 
Y. EY. proponha o artigo salvas as emendas : por 
que aliás serei obrigado a ,·otar contra, e salvas as 
emendas votaria a favor. 

Posto a votação, sem prejuízo das emendas; pas
sou. Em seguida forão propostas: 1° a emenda 
additiva do Sr. J\laia; que foi approvada: 2• a 
do Sr. Teixeira de Gouvêa; e não se venceu: 3° a 
do Sr. Vergueiro ; emquanto a primeira parte, a 
saber : - ficão abolidos os laudemios não estipu
lados nos contractos de aforamento -foi tambem 
approvada ; emquanto a segunda não s.e venceu : 
4• a do Sr. Clemente Pereira; e não passou. 

Entrou em discussão o segundo artigo, e sendo 
lido mandou á mesa o Sr. Maia a seguinte 

<< EMENDA 

« Que se imprima o artigo segundo. » 
Apoiada, disse o mesmo 
Sn. l\IAL\: - l\lereceu a approvação da camara 

o primeiro artigo, q~e é a favor dos senhorios 
uteis ; em consequencia entendo que se deve sup
prmir o segundo para que não fique a arbítrio dclles 
determinar o preço, porque vendem o prazo, pois 
que isto daria lugar a defraudar em prejuízo do 
senhorio dirccto ; e como no artigo terceiro se dá 
providencias a respeito de recolher os laudemios, é 
desnecessa~io. o presente artigo, e por justiça se 
deve suppnn11r. 

O Sn. AuiEIDA E ALBUQUERQUE : -Este artigo 
está por sua natureza supprimido : venceu-se que 
não haja mais laudemio não sendo estipulado : isto 
é venceu-se que não haja mais este mal, ainda que 
póde continuar de hoje para amanhã; porque se 
podem estipular: sendo assim claro está que os 
dous artigos segundo e terceiro não são necessarios 
e ficão por si supprimidos. 

O Sn. Cnuz : -O artigo é COf:!lradictorio com a 
emenda que.se venceu; portanto não deve passar. 

O Sn. VEncuEmo:- O segundo artigo nem é 
contra o vencido, nem é inadmissível: não é con
tra o vencido ; porque continúa o laudemio estipu
lado por contracto, e se venceu que este laudemio 
fosse pago, não das bemfeitorias, mas do terreno : 

quando se fa~ uma alheação é neccssarío que se 
declare qual e o valor do prazo, e qual o das bem
feitorias, pois sobre o valor do prazo é que se paga 
o laudemio: portanto a doutrina do artigo é neces
saria. 

E' por~m attendivel a razão, que expendeu o 
honrado membro o Sr. :Maia, propondo a supprcs
são do artigo ; porque elle daria lugar á fraude: o 
Fenhorio ulil, vendendo o prazo aforado e bemfei
torias, accrescentaría no prazo das bemfeitorias, 
diminuindo no do prazo, para deste modo pagar 
menos laudemio : por isso acho muito bem enten
dida a emenda, e conforme a justiça, devendo se 
reduzir tudo a doutrina ou regra geral estabelecida 
no terceiro artigo, para que não fique isto a arbí
trio do enfiteuta, e não haja fraude. 

O Sa. SouZA FRANÇ,\: -Uma vez alterado o 
systema do projecto, é necessario alterar os mais 
artigos. A emenda, quo oíferecou o illustre depu
tado passou ; fica pois claro que não tem lugar a 
doutrina do segundo artigo ; que em consequencia 
tambem acho deve ser supprimido. 

O SR. VERGUEIRO : - A minha emenda diz -
Ficão abolidos os laudemios não estipulados
isto é, ficão abolidos aquelles laudemios, que es
tando ordenados por lei, não o estão por contra
ctos expressos : portanto temos ainda que regular 
o modo, por que se devem pagar os laudemios 
estipulados por contracto expresso, os quaes se 
venceu, que podem continuar. Em consequencia 
não é inutil a doutrina dos artigos 2• e 3•, é antes 
muito necessaria; convenho porém em que se 
supprimão para evitar a fraude, que póde haver, 
e se reduza tudo a uma regra geral. 

O SR. MAIA :-A explicação, que o illu.stre depu
tado acaba de fazer da sua emenda, prec1sa de uma 
declaração muito expressa; e eu a requeiro, como 
membro da commissão de redacção. A commissão 
certamente se veria em muito grande embaraço, 
porquanto parecia, que a emenda era para se não 
estabelecerem mais laudemios sem contracto ex
presso, porém unicamente para o futuro, e não 
para aquelles sobre que ha já um direito adquirido. 

O Sa. VERGUEIRO :-Eu não sei como possa nisto 
haver duvida, não l;e havendo vencido a emenda do 
Sr. Teixeira de Gouvêa, nem a do Sr. Clemente 
Pereira, que expressamente o declarão. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:-A emenda é 
clara, falia do presente e futuro, e não ha neces
sidade de se fazer declaração, se bem que ella foi 
contradictoria; porque se quiz por ella evitar um 
mal, que se permitte possa continuar para o futuro. 

Julgada então a materia sufficientemente discu
tida, e posta á votação a emenda do Sr. Maia em 
primeiro lugar, por suppressiva do artigo, foi ap
provada. 

Passou-se á discussão do· terceiro, e havendo a 
palavra, disse 

O SR. VERGUEUI.O :-Creio que seria melhor fosse 
o projecto á commissão para fazer a nova redaccão 
com as emendas vencidas, porque do contrariÔ se 
tornará a materia muito complicada. 

O Sa. SouZA FRANCA:-Eu recapitularei a.materia 
do projecto, que se venceu, para que nos ajustemos 
com ella (lêu o _primeiro artigo com a emenda do 
Sr. Vergueiro). Eis o primeiro vencimento: o se
gundo artigo foi supprimido pela emenda do Sr. 
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Illaia (lêu-a). Passemos agora a vêr a necessidade, 
que ha da doutrina deste terceiro. 

Nós tratamos de interpretar a lei, pela qual até 
agora se fazião estes contractos; o enfiteuta não 
deve pagar laudemio das bem feitorias; mas ha um 
comprador de uma casa, por exemplo, que está edi
ficada em terreno foreiro, sendo isto ignorado pelo 
propríetario, como ha muitas, cujo proprietario 
morreu, o seu filho ou herdeiro era menor etc. por 
mil outras círcnmstancias cahio em esquecimento, 
apparece porém o senhorio, e diz:-este terreno é 
meu, estava aforado ao vosso antecessor, que passou 
esta casa sem o meu consentimento, elle devia pa
gar o laudemio.- Eu, diz o enfiteuta, o darei, po
rém só do prazo, na conformidade da lei, e não das 
bemfeitorias-o preço porém do prazo está confun
dido com o das bemfeitorias, e como se ha de des
lindar para haver o senhorio do enfiteuta o direito 
que lhe pertence ? 

Neste caso, como em outros muitos em que se 
não faz a distincção do valor das bemfeitorias do 
valor do prazo, o meio de o apurar, é como diz o 
artigo: portanto a sua doutrina não póde deixar de 
passar. 

Como tivessem entretanto vindo á mesa as se
guintes 

EliENDAS 

Do Sr. Cruz-« O terceiro artigo até a palavt·a
motivo-inclusivamente, eu substituiria as palavras 
-em falta de cont1·acto expresso.- n 

Do Sr. Maia- cc Que no artigo terceiro se sup
primão as palavras-ou por se ignorar entre as 
partes contractantes o onus do fôro da propriedade 
vendida, ou por qualquer outro motivo,- e as do 
fim-em qualquer hypothese, em que o mesmo 
laudemio se haja de apurar.-Que a palavra alhea
ção-se substitua pelas de-venda ou escambo-e 
as-!mjeita a laudemio-pelas-de que se deva lau
demios.-» 

Forão lidas; e sendo apoiadas, disse 
O Sn.. MAIA :-A minha emenda é consequencia 

necessaria do que se acha vencido: supprimido o 
art. 2°, não se póde admittir, como se acha a dou
trina do terceiro. Porque foi que se supprimio o 
segundo artigo? Foi para não deixar aos contrac
tantes o arbítrio sobre a declaração do preco, por
q~e hajão de vender os prazos. (Não foi mais ou
VIdo). 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Parece que os 
Srs. deputados não querem entender a emenda do 
Sr. Vergueiro, como se venceu, mas unicamente 
emquanto ao futuro; isto se deve decidir. 

O Sn.. SouzA FaANÇA:-A emenda não é senão, 
emquanto ao futuro ; e cuido que foi neste sentido, 
que a admittirão os Srs. deputados; porque o con
trario iria attacar o direito de propriedade, adqui
rido pela boa fé dos contractos, celebrados segundo 
as leis existentes; e não sei que se possa privar a 
uinguem do que legitimamente lhe pertence. 
~allarei agora sobre a emenda do Sr. Maia. Quer 

o 1llustre deputado, que em lugar de alheação-se 
ponha-venda ou escambo.-A palavra-alheação 
-é sem duvida, mais geral, e foi por isso, que aqui 
s~ poz. O prazo póde ser dado em pagamento de di
Vlda, por exemplo, e usando-se das palavras, venda 
ou e~cambo, dirá o que o recebe, que não deve lau
demto, porque a lei não comprehende esse caso: 
eu sei que lia uma lei, que declara, que as acções 

in solutunt são verdadeiras; porém torno a dizer, a 
palavra alheação comprehende todas as hypotheses, 
e não envolve inconveniente, além de que esta 
emenda a ser admissivel é só na redaccão. 

O Sa. VERGUEIRO :-Nós não pode~os usar de 
uma linguagem em um artigo, e de outra em outro 
artigo da mesma lei: isto não é indifferente. A pa
lavra alheação exprime muito mais do que venda ou 
escambo, e comprehende todas as transaccões. Eu 
insisto que vá a lei á commissão para a rêdigír de 
novo; assim se salva toda a discussão. Ninguem 
tem fallado contra a doutrina do artigo, e estamos 
a perder o tempo em redacção. (Apoiado). 

Ultimando-se a discussão, propoz o Sr. presidente 
o artigo, e foi approvada a sua doutrina, salva a 
redacção, em que se mandarão ter presentes as 
emendas offerecidas. 

Foi ultimamente posta em discussão a emenda 
additiva offerecida pela commissão de legislação, 
quando sobre o projecto deu o seu parecer; e man
dando o Sr. Baptista Pereira á mesa esta outra 

(( E~IENDA 

« Sou de parecer que se supprima a emenda da 
commissão, e que se addicione o seguinte artigo. 

<< O presente decreto não comprehende aquelles 
prazos, em que por contractos anteriores se tenha 
determinado o contrario. » - Lida e apoiada, 
disse 

O Sa. VERGUEmo :-Torno a lembrar, que o pro
jecto deve ir á com missão para o redigir nov:~mente 
e entrar em terceira discussão : aqui não ha llla.teria 
nova, é só pol-o em harmonia com o vencido. 

O SR. LINO CouTINHO : -Não sei como se ha de 
pôr em harmonia, se se não sabe quaes forão as 
votações: eu não entendo isto. Ponha-se em har
monia I E' preciso que se decida alguma cousa 
para se pôr em harmonia. 

Por dar a hora, ficou adiada a discussão ; e o 
Sr. presidente nomeou para completarem os sete 
membros da commissão de fazenda, segundo a re
solucão da camara a este respeito, os Srs. Sousa 
França, Baptista Pereít:a, Braulío e. Brici_?; e as~i
gnou para 01·dem do d1a: 1o·a contmuaçao da dis
cussão dos artigos do projecto de lei da responsabi
lidade dos ministros d'estado, que ficára adiada. 
2°, na ultima hora da sessão, segundas leituras de 
projectos e indicações, e leituras de pareceres. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da. Costa Aguiar _d' Andrada. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.-Havendo representado nos 
tres requerimentos inclusos Joaquim Theodoro Lima 
ajudante de milícias da província de Pernambuco, 
e Mathias Pita da Rocha Falcão Olinda, cadete do 
batalhão n. 18, acharem-se presos sem culpa for
mada, e incommunícaveis á 11 mezes na fortaleza 
do Villegaignon : bem como Eduardo Alves Pe
reira Sudré, 2° sargento da policia do :Maranhão, 
João Francisco Pinheiro, cabo de esquadra, e mais 
dous soldados da mesma Ilrovincia, que tambem se 
dizem presos desde 13 de Janeiro de 1825: resolveu 
a camara dos deputados, afim de deferir o que fôr 
de justiça, que se houvessem pela . repartição de 
V. Ex. os esclarecimentos necessanos, ácerca da 
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<< Do Sr . .111 aia materia dos ditos requerimentos, muito principal

mente sobre a circumstancia allegada pelos suppli-
cantes de se acharem presos sem culpa formada, e « Emenàas ao projecto de lei da responsabilidade 
os dous primeiros incouununicaveis. O que participo dos ministros e secretarias de estado. 
a V. Ex. para que suba á presença de S. 1\[. I. « Art. 1.0 São responsaveis, etc. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu- cc l. Tratando com o inimigo da na cão para lhe 
tados, em 19 de Junho de 1826.- 'osé Ricardo da dar entrada nas terras do imperio, "entregar-lhe 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Barão de Lages. qualquer província, cidade, villa, }>raça, porto, ar-

Illm. e Exm. Sr.-Com o officio de V. Ex. de 3 senal, armazem, embarcação do estado. corpo de 
do corrente mez, forão presentes á camara dos de- tropa, ou outra alguma porção de força publica. 
putados os do presidente da província de Sergipe, e '' 2. Communicando ao inimigo o segredo dos 
ao capitão mór José 1\latheus da Graca Leite Sam- planos. e das operações, as commissões de que 
paio, deputado eleito á assembléa gerâl por aquella ~gue~ fôr encarregado, as noticias estatísticas do 
província, o qual expõe achar-se impossibilitado 1mper10, as plantas das suas forças de mar ou 
por moles tia, para vir entrar no exercício do seu 1 terra· 
lugar: e inteirada a camara do conteúdo dos ditos « 3. ~ão dando opportunamente as providencias 
o~cios, res~lveu que no caso do d!to capitão mór ~acessarias p<~;ra.obstar ~ algu.ma invasão, ou hosti
nao poder v1r tomar assento, como e obri~ado, de- hdades do~ tmmtgos do 1mper10. 
verá appresentar provas legaes, que justifiquem o cc :1· De1xando de occorrer com as providencias 
seu impedimento, com a dcclaracito de ser este precisas, e efficazes para prevenir a perpetracão dos 
temporario, ou. perpetuo. O que participo a V. Ex. delictos, de c';lja maquinação tiver razão de' saber, 
para que suba a presença de S. 1\[. I. nos casos segumtes : 

Deus guarde á V. Ex. Paço da Camara dos depu- ((.Lo Qu":ndo se in~en!ar ~ mor~e do imperador, 
tados, em 19 de Junho de 1826.-José Ricardo da da tmperatnz, e do pn,nc1pe 1mpenal. 
Costa Aguiar d'Andrada.-Sr. José Feliciano Fer- . << 2.o Quan.do se fizer c.onfederação,. para que o 
nandes Pinheiro 1mperador seJa desthromsado, ou pnvado do seu 

· governo imperial, e autoridade constitucional. 
<c 3.0 Quando se conspirar contra a regencia do 

Sessão eJD ~O de Junho de t 826 

PRESIDEXCIA DO SR. PEREIR.\ D.\ NODREGA 

Reunidos os Srs. deputados, ás 10 hora5, fez-se a 
chamada, e acharão-se presentes 66, faltando com 
causa, os Srs. Miranda Ribeiro e Ferreira Franca. 

I) Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão;. e 
lendo-se a acta da antecedente, supprio-se nella a 
falta que houvera da declaracão da entrada dos 
Srs. deputados José de Souza" Mello, e Bernardo 
José de Serpa Brandão, e foi approvada. 
. O Sa. AurEIDA E ALBUQUERQUE, mandou á mesa 
duas cartas da ca.mara de Pernambuco, dirigidas 
aos deputados eleitos por aquella província, Fran
cisco de Paula de Almeida Albuquerque, e Caetano 
Maria Lopes Gama ; e sendo a do primeiro aberta 
pelo mesmo Sr. Almeida Albuquerque, foi remet
tida á commissão de poderes, ficando a outra fe-
cllada. · 
· O Sa •. SECRETARIO CosTA AGUIAR, deu parte de 

ter receb1do uma do deputado eleito pela província 
de !\Iinas-Geraes, Manoel lgnacio de Mello e Souza 
e lida, foi tambem á commissão de poderes. ' 

Entrou-se então na ordem do dia, a continuacão 
da discussão do projecto de lei da responsabilidâde 
dos ministros, e secretarias de estado; e sendo no
vamente lido, vierão á mesa as seguintes 

I( EMENDAS 

cc Do Sr. Lino Coutinho 

« Art. l. Attentando directa, ou indirectamente 
contra a vida do imperador, e da imperatriz e do 
principe imperial. » ' 

« Do Sr. Baptista Perei·ra 

« .Attent~n~o contra fi vida do imperador, impe
ratnz, e prmc1pe herdeiro. >> 

imperador, nos casos, em que a constituição a tem 
decretado. 

cc 4.0 Quando se attentar porqualquermaneiraque 
seja contra a fórma estabelecida de governo, ou 
contra a ordem da successão do throno. 

cc 5.0 Quando se fizerem tentativas para corrom
p~r as tropas, as guarnições das fortalezas, dos na
VIOS do estado, dos armazens de viveres, e de mu
nições, ou se praticar outra qualquer entrepreza a 
bem do inimigo, e contra o estado. 

<< 6. o Quando se promover a insurreicão, des
membramento, ou independencia de algu'ma parte 
do imperio. 

• cc 7. o Quand<;> se pro~over os meios de atacar, 
dispersar, ou d1ssolver nolentamente o corpo legis
lativo. 

<< 5. Estorvando ... como está no § 9°. 
c< 6. Em cada um dos casos comprehendidos nos 

§§ 1, 2 e 3, será o réo condemnado ã pena de 
morte. 

« 7. Nos casos do § 4°, quando se verifique a 
p~rpetr~ção ~os delictos, que devia. e podia preve
mr, tera _o reo a n:esma {!ena de morte; e quando 
ou os dehctos se nao reahsarem, ou delles se não 
seguir o resultado proposto, será dedat·ado incapaz 
dos empregos publicos, e degradado por um, até 
cinco annos, para um dos lugares mais remotos, 
donde estiver a côrte. 

<c 8. No caso do§ 5°, será a pena... como está 
no§ 12. 

cc Requeiro a suppressão do § 8° e 10. » 

'' Do Sr. Clemente Pereira 

« Proponho a suppressão dos §§ 1, [2, 3, 4, 'i 
e lO, e que os paragraphos restantes se admittão 
com addittamentos, e suppressões, ordenando todo 
o artigo pela fórma seguinte: 

· « Art. 1. o Os ministros de estado commettem trai· 
ção, em razão do seu officio. 

« 1. Usurpando alguma dasattribuicões do poder 
legislativo, ou judiciario. • 
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cc 2. Não convocando a nova assembléa geral 

ordinaria, no dia 3 de Junho do 3° anno da legis
latura existente. 

c< 3. Enganando o imperador em informacões 
de facto, propondo-lhe a adopção de medidas éon
trarias ã constituição, ou á lei, ou referendando 
algum decreto, carta imperial, ou outro qualquer 
escripto assignado pelo imperador, contrario á 
mesma constituicão ou lei. 

cc 4. Celebrando tratados de alliança offensíva, 
ou defensiva, de subsidio e commercío, declarando 
a guerra, ou fazendo a paz em damno dos interesses 
da nação, ou quebra, e míngoa dos direitos e digni
dades da sua cathegoria. 

'' 5. Expondo o imperio, pela sua errada, ou 
imprudente conducta no manejo dos negocios pu
blicos,_á declaração de guerra de alguma nação es
trangeua. 

c< 6. Communicando ao governo, ou agentes de 
uma nação estrangeira, o segredo de alguma nego
ciação, plano político, ou de defesa, ou outras 
quaesquer noticias, que por serem prejudiciaes á 
posicão publica do imperio, possão ser vantajosas 
áque1la. 

« Art. 2.0 Os ministros, que forem convencidos 
de traição, em algum dos casos sobreditos, serão 
condemnados na pena de prisão por 5 á 10 annos ; 
e ficaráõ inhabilitados para occupar cargos pu
blicas.» 

cc Do Sr. J<'eijó 

cc São responsaveis, etc. 
cc 1. Attentando por qualquer maneira, directa, 

ou indirectamente contra a existencia, ou livre 
exercício dos poderes políticos reconhecidos pela 
constituição do imperio, ou usurpando alguma das 
attribuições dos mesmos. 

« 2. Attentando por qualquer maneira, directa, 
ou indirectamente contra a fórma estabelecida do 
governo. 

« 3. Attentando por qualquer maneira, directa, 
ou indirectamente contra a independencía, inte
gridade, defeza, ou dignidade de interesses da 
nação. 

« 4. Em todos os casos dos tres artigos antece
dentes, sofirerá o réo pena de morte, realisado o 
efTeito do crime ; sendo porém empregados os meios, 
mas não realisado o effeito, soffrerá degredo perpe
tuo para Fernando de Noronha, depois de haver sof
frido dez annos de prisão, e ínhabilidade perpetua 
para qualquer emprego publico. » 

«Do Sr. Vergueiro 

litando-lhe a entrega de qualquer objecto militar, 
ou corrompendo a tropa, ou parte della em favor 
dessa nação. 

<< 3. Compromettendo a seguranca interna, pro
lbovcndo insurreição ou motim, oü não prevenin
do, podendo, tolerando a indisciplina da tropa, 
ou não fazendo effectiva a responsabilidade dos su
balternos. 

« 4. Compromettendo os· interesses, e a honra 
nacional em tratados com as nações estrangeiras. 

cc Art. 2. o A qualquer dos crimes referidos no 
artigo precedente será imposta, segundo o gráo de 
culpa, ou a pena do perdimento de todos os empre
gos, honras, e mercês, e inhabilídado para outros, 
ou a mesma pena, e degredo perpetuo para uma 
das villas mais remotas da côrte, ou a pena de 
morte. ,, 

Havendo o Sr. secretario feito a respectiva leitura 
de cada uma, e sendo apoiadas, entrarão com o ar
tigo em discussão : e obtida a palavra disse 

O Sa. VERGUEIRO :-Este primeiro artigo, como 
as emendas a elle offerecidas, são a respeito da 
traição, que podem commettr.r os ministros de es
tado. 

O artigo se faria ainda talvez mais extenso, se a 
constituição não tivesse estabelecido os capítulos de 
crime : o monarcha pondo no ministro a sua con
fiança, se este falta ao seu dever, commette uma 
traicão. 

PÕrém separando aquelles crimes, que, se bem 
podem considerar-se de traição, ficão comprehen
didos debaixo de outros capítulos, parece-me que 
devemos aqui tratar unicamente dos crimes, que 
commettem nestes casos. - Attentando de facto 
contra a fórma do governo, compromettendo a se
gurança interna e externa, e os interesses e honra 
nacionaL-Julgo que são estes os casos de que po
demos já tratar. 

O ministro, que attentar de facto contra a fórma 
do governo estabelecido pela constituição, de ma
neira que seja impedido o exercício de algum dos 
poderes, que pela mesma constituicão tem sido mar
cados, ou attentando contra a vida do imperador, da 
imperatriz, ou tambem dos principes e princezas 
imperiaes, deve ser responsavel, pois de todos estes 
modos attenta contra a forma do governo estabe
lecido. Poderá parecer aqui de mais, ou fóra de 
lugar, o caso de attentarem contra os príncipes e 
princezas, porém como estes formão a dynastia es
colhida pela nação, e da conservação desta dynastia 
depende a segurança da mesma nação, com razão 
devem tambem ser comtempladas as pessoas, que 
formão esta dynastia neste primeiro caso. (Leu o 

c< Emendas ao art. 1 o • .....- São responsaveis por segundo, terceiro, e quarto numero da sua emenda) 
traição, os ministros e secretarias de estado, que E' traidor o ministro de estado não só quando com-

<1 1. Attentarem de facto contra a fórma de go- mette de facto algum crime, mas quando deixa de 
verno, estabelecida pela constituição, ou seja impe- tomar as cautelas e providencias necessarias, para 
dindo ou. estorvando o exercício de algum dos pode- que taes acontecimentos se não verifiquem, porq1Le 
res politicos, a quem a constituicão o delega, ou estando-lhe confiada a segurança da nação, deve
attentandu contra a vida de alguma das pessoas que uzar de todos os meios convenientes para a defeza 
o exercem, e igualmente da imperatriz, príncipes, nacional, e por isso não pondo em tempo os meios 
ou princezas da família imperial; ou contra a ordem para esta defeza, ou intelligenciando-se com alguma 
da successão ao throno, ou contra a nomeacão e nacão estrangeira para o ataque, ou facilidade da en
effectividade dos senadores e deputados. • trega de algum dos objectos indicados, ou corram-· 

« 2. Compromettendo a segurauca externa : ou pendo a tropa em favor dessa nação ou compromet
seja provocando a guerra, ou não a evitando poden- tendo a segurança interna, ou não fazendo effectiva 
do, ou não dispondo em tempo os meios dfl defeza; , a execução das leis, e a responsabilidade dos su
ou tendo intelligencia com uma nação estrangeira l baltemos, pois estou inteiramente convencido que 
para facilitar-lhe o ataque, 011 seja communicando- a maior parte das com moções in ternas, e revoluções,. 
.lhe o plano ou segredo, ou entregando-lhe, oufaci- procedem de máo governo, ou de se não executa-

M 
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rem as leis, por todas estas causas, digo, deve ser 
responsavel. ( Leu o artigo segundo da mesma 
emenda) Trata-se agora da pena destes crimes, im
posta, segundo o gráo de culpa, a saber, ou perdi
mento de todos os empregos, honras, e mercês, ou 
esta mesma pena, e degredo, para a villa mais re
mota da capital, ou a pena de morte. (Não foi mais 
ouvido). 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : - Eu tencionava 
não fallar a respeito deste projecto de lei, senão 
quando se tratasse do processo, porém logo da pri
meira discussão notei a grande opposição, que mos
travão alguns Srs. deputados, e sem me oppôr 
a que se supprimão ou emendem os artigos do pro
jacto que parecerem, não posso accommodar-mecom 
a injustiça de muitas arguições, eomo passo a 
mostrar. 

Um illustre deputado disse que esta lei, devia ser 
discricionaria, segundo alguns autores que enten
dem, que ella se deve deixar em grande parte á dis
crição do poder que ha de julgar, que é o poder le
gislativo este projecto foi todo feito na fórma da 
coustituição, e teve por base a mesma. constituicão, 
e nem sei, que um tal edificio podesse ter oútro 
algum alicerce, se a constituição não tivesse man
dado especificar a natureza dos crimes, talvez po
deria ter lugar o contrario, mas logo que ella o de
termina, torna-se inteiramente inadmissível, isto de 
mais não é novo, a constituição franceza tambem 
diz-será por leis cspecificaua a natureza dos de
lictos - ora esta especificacão, que se não podia 
deixar de fazer, estou persuadido, que se acha no 
projecto, realmente conforme determina a consti
tuição, e embora se entenda de outra maneira o 
projecto não podia logo agradar a todos, o nem foi 
aqui apresentado, se não para soffrer emendas. 

Outro nobre deputado, que aliás assignou o pro
jecto, censurou a expressão- tratar a morte do im
perador- dizendo que não era propria. Esta ex
pressão se 31cha nas ordenações, por formaes pa
lavras, ~ amda que pareça que estas. ordenações, 
estas le1s daquelles tempos de barbandade, se não 
devião chamar para uma lei, que llSlamos fazendo 
agora, como havendo muitos escripto, sobre os de
feitos da ordenação, ainda nenhum criminalista 
achou impropria a expressão -tratar a morte- e 
ella se encontra nos melhores classicos, não acho 
tambem fundamento para esta censura, e sustento 
que a expressão é jurídica, de linguagem polida e 
mui !Joa, todavia se se quizer mudar, por isso não 
quest10no. · 

. Notou o~tro Sr. d~putado, entrarem !!qui os prín
Cipes e prmcezas, JUntamente com o unperador, e 
imperatriz, Isto já está respondido; a fórma esta
belecida na successão, impõe a necessidade de 
fazer enumeração, nos crimes de traicão, do 
attentado não só contra a vida do imperaaor e da 
imperatriz, e do herdeiro presumptivo, mas contra 
a vida de todos os príncipes e princezas da imperial 
família. 

Alguns senhores disserão que -attentando por 
qualquer maneira-era muito vago, mas noto que 
ape~ar disso,. vejo apresentadas as suas emendas 
mu1to mais vagas, pretendendo-se que fique a 
mesma cousa por outro modo. 

D~ss~-se _mais, co~tra o projecto, que a pena pe
cumarla nao merec1a!! approvação d'este tempo, 
~orquanto a co~fi~~çao de bens não era permit
tida pela constitu1çao; mas parece que o illustre 
autor desta censura não entende bem o projecto, 

pois não ha nelle confiscação, a palavra confiscar 
quer dizer chamar para o fisco, e aqui não se a
propria nada ao fisco, é uma pena pecuniaria, como 
o são outras muitas, que aqui se tem admittido. 
Todos os criminalistas qne se declarão contra o fisco, 
tem a razão, de que recahindo este em proveito do 
legislador, facil será estabecel-o, o nosso caso porém 
é muito diverso. 

E' além disto de notar, que havendo entre nós a 
confiscacão, só porque não tem o nome de pena, 
a ninguém occorreu ainda ir contra ella, e talvez 
muitas pessoas julguem que deve continuar, a de
cima hereditaria, a qual faz parte da fazenda de um 
particular, e que a lei .chama para a nação, pelo 
unico fundamento de que um homem não faz aquillo 
que não podia fazer, torna-se ~erdadeiramente um 
confisco ; o homem que não tem filhos, por uma lei 
existente, pagará a decima dos sens bens, quando 
passar aos herdeiros que não forem forcados, é isto 
propriamente confisco, mas ninguem se tem lem
brado de fazer um projecto para derogar esta lei, 
entretanto que se quer olhar como confisco, achan
do-o odioso, a parte dos bens que não pert~ncem 
a ninguem, ::;enão ao criminoso, que de facto se 
expoz a perdel-os, todavia eu não me opporei a que 
esta pena se substitua por outra, que parecer mais 
apropriada. 

Tambem não entendo que as penas devão ser 
muito asperas, antes se se regulassem as co usas pelo 
meu modo de pensar, tirar-se-hia a de morte, porém 
ella é admittida em todas as partes dQ mundo, e 
homens os mais sabios entendem que ella é neces
saria, e com effeito, que outra pen<!,;. a não ser esta, 
se applicará em um caso de traição? 

Emfim disse-se que tudo isto, que está aqui, são 
leis do codigo, esta descoberta é muito nova para 
mil~?, a_pezar de muitos annos qne estudo leis. Eis
aqUI p01s os argumentos que se fazem contra o pro
jecto, só para se offerecerem emendas, que sempre 
envolvem as mesmas idéas, só com a differença de 
expressão, e eis a razão porque dizia um grande 
poli ti co, que esta sciencia é como as modas, sempre 
a mesma em seus princípios, e só variando nas 
fórmas. Eu convenho por isso em todas as emendai 
que se que irão fazer, pois o que desejo, é q11e haja lei 
de responsabilidade dos ministros, sem a qual não 
póde haver responsabilidade para os outros empre
gados, e não podemos esperar o bem geral que pre
tendemos. 

O SR. MAIA: - Primeiro que tudo, a disposicão 
dos paragraphos neste artigo, não me parecê a 
melhor; nunca um membro, por mais respeitavel 
que s~ja, Jpóde goz~r de mais consideração, do _que 
a naçao de quem e representante e delegado. Não 
estamos no temyo em que a _nação era dos imperan
tes, agora os Imperantes sao da nação, parece-me 
portanto, que primeiramente se deve tratar ares
peito da existencia da nação. São estas as razões que 
me resolverão a transpor a materia destes para
grayhos, inclusivamente o quinto, o qual estendi 
ma1s alguma cousa, porque me pareceu necessario 
que assim fosse. Os illustres deputados que têm 
ma!!dado s~a~ emendas, confirmão que é necessario 
ma1s ~mphdao, para se poder melhor especificar 
esta lei. 

Na mi~h.a eme~da digo, (leu-a) porque entendo 
que o mimstro nao é como tal responsavel, senão 
dos actos que praticar no exercício de sua autori
dade') abusando della, e da confiança publica, que 
lhe dá a nação : se praticar algum dos delictos es-
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pecificados nos paragraphos 1, 2, 3, 4, 7, e 9, do ar~ fazez: decretos para o andamento daadministracão 
tígo, não obrando como ministro, mas como um publica, mas nunca para estabelecer um direito novo, 
cidadão máo, como um funccionario perverso deve contra o que está determinado na lei fundamental. 
ser punido pela leis geraes, porque o ministL·o exer- P?r consequencia_ não se póde prescindir de tratar 
cita o seu minísterio ou referendando decretos, on disto expressa e cucumstanciadamente. 
expedindo portarias, e de nenhum modo acho que E~ conclusão,_ concordo com as emendas, e que 
possa commetter os crimes que se mencionão neste$ se na~ t~ate senao dos ~rimes que são particulares 
paragraphos, senão por deixar de pôr da sua parte aos m1~15tro~, como diz 0 Sr. Maia, e mesmo foi 
as cautellas, e dar as providencias, para que elles e~ta a mtençao dos nobres autores do projecto, que 
não se commettào, esta é a razão porque reformei dtzem ~m um _Paraf:!rapho ~diante- não compre-
estes paragraphos. hendera esta lei, senao os crimes de officio, etc. 

Eu não quero de mais. Sr. presidente, que quando 
commetterem delictos como cidadãos máos, tenhão O Sn. l\IAncos ANTONIO: - Eu não acho em bar-
C d · ·1 · 1 d fô · · t monia este 1 o artigo com o til ulo da lei o titulo é 
ao gran es prtvl egws, qua 0 0 ro, os mmls ros -da respon. sabilidade dos ministros e s'ecretar1·os 

como taes têm já o privilegio de serem accusados, 
e julgados pelas duas camaras. E' certo que nos de- d~ estado-c vejo no_lo artigo -são responsaveis, 
lictos que commettem os ministros secretarias de tzatando a morte do Imperador, etc. -este crime 
estado, segundo a constituição têm um juizo, que é é com~~m a qualquer ou~ro c_id_adão, ~não privativo 
a camara do senado, porém é isto muito differente dos !D.mtstros, quand? e op1mão geral de todos os 
de ambas as camaras. P!Jbhcistas que esta Ie1 da responsabilidade dos mi-

Em consequencia deste~ mesmos princípios se- m~t~os deve sómente referir-se aos crimes, que o 
gue-se na emenda, a !>uppressão dos paragraphos mimstro póde commetter em razão do seu offi.cio e 
1 o e lOo' o ministro de estado como tal, não é que não como outro qualquer particular, e mesmo a de~ 
pratlca as dosobediencias á lei, é como cidadão par~ claração de traição, entendem muitos autores, que 
ticular não póde solicitar cousa alguma, emquanto póde ter lugar sómente, no caso do ministro decla
asegtmda parte do paragraphoS.o-dandoqualquer rar guerra, injusta; ou dirigir mal a administracão 
auxilio-não é este o lugar de se tratar disso, deve eis como consíderão isto muitos autores, e não ·ad~ 
ir no abuso do poder que comprehende a todos os mittem uma idéa tão geral. 
funccionarios, incorrendo o ministro, que tal pra- · A explicação que se . tem feito neste artigo : 
ticar, nas renas proprias aos outros cidadãos, que :-Ouand? attentar contra a vid? d? imperador, da 
sP hão de ajustar ás diversas circumstancias. uuperatnz, ou de algum dos pnnCipes he.rdeiros da 

Estas são as razões em que fundei as minhas corôa- comprehende a todos os cidadãos, pois que 
emendas, que apresentei á consideração da camara. todos podem commetter este crime; por consL·quen-

0 SR. SouzA FRANÇ.\ :-Um ministro de estado, cia quando o ministro houver de delinquir nesta 
é um cidadão, e é de mais um administrador da so- maneira, deve ser julgado segundo. as leis geraes 
ciedade ou da nação, como cidadão tem deveres, e como diz 0 mesmo projecto. ' 
tem crimes particulares, pelos quaes deve responder Tambem concordo, que será responsavel o roi
segundo o codigo penal da nação, como ministro, nistro, se publicar qualquer portaria ou decreto 
tem tambem deveres, e crimes particulares do seu que em·olva medidas legislativas, se alterar as fór~ 
offir:io, pelos quaes igualmente deve responder. m!ls judiciarias esta.beleoidas e se impuzer algum 
Quando se tratar da reforma do codigo penal, então t~·tbuto, . sem ~ue seJ~ marcado pelo poder legisla
se mudaráõ as penas, ajustando-se com os crimes, tivo: e e1s· aqui os cnmes, que se podem considerar 
como cidadãos, porque elles fazem objecto desse co- como proprios desses grandes funccionarios publi
digo, agora porém, tratamos de fazer um direito cos, os quaes se podem resumir em cinco ou seis 
novo, que não existe ainda, que é a responsabilidade artigos. lsto é a respeito dos crimes. 
dos ministros, não queiramos confundir os delictos Quanto ás penas, assento que sendo elles sujeitos 
de cidadão, com os de ministro de estado. Segundo a um juizo rigoroso, qual o das camaras, devem as 
estes princípios não terei duvida em concordar com penas ser mui leves e não a pena de morte; embora 
os iUustros membros que me precederão, sobre a sejão elles condemnados c.om a desnaturalisacão, 
suppressão dos parngraphos, que dizem respeito com o degredo, com a prisão: para um funcêio· 
aos crimes, que na verdade podem ser commettidos nario publico que tem exercido grandes empregos 
por qualquer cidadão. basta a deposição do lugar, basta ser condemnado 

De todas as emendas, a <{Ue mais se chega ao meu a uma vida particular, privai-o dos seus amigos, 
modo de pensar é a do Sr. Vergueiro, e melhor a é a maior pena que se lhe p6de dar; essas grandes 
do Sr. Clemente Pereira, esta, parece-me, quedes- penas nunca admittirei, nem a pena capital. 
empenha bem, pois diz- attentando de facto E' esta a opinião de grandes homens, que têm as-
contra a forma do governo estabelecido pela consti- cripto sobre esta mataria. 
tuição, e estorvando ou impedindo o exercício de Tenho-pois manifestado 0 meu voto sobre 0 pro-
algum dos poderes políticos, ou usurpando alguma 
das attribuicões dopoder legislativo ou judicial-de jecto, quando se fallar a respeito dos conselheiros 
que não tratá a do Sr. Vergueiro. Por qualquer destas de estado, tambem direi a minha opinião. 
causas, sem duvida, é o ministro rcsponsavel, O Sa. LEno:-Sr. presidente, as instituições são 
porque ataca a constituicão, lei fundamental do mais a obra dos seculos, do que dos homens. Tra
imperio, se elle estorva ·o exercício dos poderes ta~se de fazer uma lei sobre a responsabilidade dos 
con~tit!lcionaes, ou se e"!le o~ impede, se usurpa as ministro~, e deseja-se já fazel-a. d_e tal m~meira, que 
attr1bu1ções do poder Ieg1slatlvo, comQ diz a emenda se apro~1me a~ ~enos da pe~fe1çao; e nao se conta 
do Sr. Clemente, commette um crime particular do com a unperfeu~ao dos mater1aes. 
seu officio, contra a constituição, e é responsavel O poder ministerial, Sr. presidente, ha de neces-
cdo!Jlo ministro, porque não póde por um decreto sariamente decrescer, na razão do crescimento e do 

e1tar abaixo uma lei fundamental, o imperante póde~ regresso da civilisação, das nossas luzes, do nosso 
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interesse publico e do estabelecimento e consoli
dacão dos princípios. 

tu conneco que a responsabilidade dos ministros 
é um dos mãis solidos fundamentos do systema re
presentativo, por isso que elle assegura os direitos 
geraes da nação, e as garantias individuaes do ci
dadão, e confirma a mais augusta prerogativa da 
corôa, aquella que põe o imperante em uma es
phera, aonde o crime e o erro o não podem alcan
car, e dá uma direcção certa ás queixas e aos cla
mores perante a justiça publica tão inviolavel como 

cão, todas as vezes que exercitarem a sua autori
dade com detrimento e damno da nação.-

Não se diga, Sr. presidente, que esta formula 
ampla e geral, abre um campo vasto á arbitrarie
dades judiciarias. E' necessario ter muito em conta 
a qualidade dos accusadores e dos julgadores dos 
ministros, e não menos as formalidades publicas e 
solemnissimas do seu processo. E' parte do c.orpo 
legislativo que os accusa, é parte do corpo legisla
tivo que os julga: é accusado depois da mais critica 
e judiciosa resenha das peças justificativas dos do
cumentos da accusação, depois da publica confron
tação dellas, depois dos mais vivos debates, da 
elucidação mais luminosa dos objectos e accessorios 
da accusação: é julgado por um jury supremo, de
pois de iguaes procedimentos, franqueando-se ao 
accusado todos os meios de defeza. E como póde 
ter aqui lugar a arbitrariedade judiciaria 'l 

o mesmo poder moderador. 
Conheço que a necessidade de responder á nação 

pela autoridade que se possue, longe de assustar o 
ministro,homem de bem,faz a sua força e o põe em 
attitude de defender~se contra as influencias e soli
citacões, que poderião desviai-o da regra invariavel 
e sagrada, da linha não ultrapassavel que lhe marca 
a lei e o interesse publico. 

Conheço tambem que é necessario, de accordo 
com a constituição, formar essa lei regulamentar e 
indispensavel para o andamento do systema. 

1\las, Sr. presidente, a tentativa de querer redigir 
sobre a responsabilidade uma lei (como esta pre
tende ser), que determine, circumstancie e fixe as 
ordens e as especies de todos os crimes ministeriaes 
a tentativa de fazer uma lei casuística e precisa, 
que abranja todas as hypotheses, é uma tentativa 
illusoria e ínservivel. Uma tal lei viria ser a mais 
um tratado de historia e de politica, do que lei de 
responsabilidade; e apezar de toda a sua minuciosa 
especificação, apenas seria applicavel para factos 
passados, e nunca para futuros, porque o ministro 
com o seu poder c com os recursos que lhe ministra 
esse poder, acharia mil meios de baldar e de inu
tilisar todas as suas disposições. 

Além disso, nunca uma tal lei poderia ser per
feita, porque, ou haveria de crear muitos crimes 
pretendidos c omittir crimes reaes, ou do contra
rio, depois de fazer todas as suas divisões e subdi
visõe~, ~everia conter esta disposição temernria, 
mas md1spensavel para fecllar o circulo : -E além 
destes, todos os mais que delles se puderem deri
var,- Eis aqui a razão porque os inglezes, (e são 
os classicos em assuillptos constitucionaes) sendo 
tão escrupulosos na applicação da letra da lei, 
quando tratão dos crimes de responsabilidade, ser
vem-se destas expressões -high, crimes,-missde
meanours, altos crimes,-erro de procedimento,
palavras que não fixão nem os gráos, nem a natu
reza dos crimes. 

A' "ista pois dos principias que tenho estabele
cido, parece que tendo a nossa constituicão, como 
a de nenhuma das nações cultas o fizera~ já mar
cado tão largamente os crimes de responsabilidade, 
que achando nós consagradas nella as expressões 
-traição, peita, suborno, concussão, abuso de po
der, desobediencia ãs leis e dissipncão de bens pu
blicas, e pelo que obrarem contra ã liberdade, se
gurança, ou propriedade do cidadão- parece, digo, 
que devemos dar a todas estas expressões o sentido 
mais amplo e a maior latitude, e não intrincar-nos 
no labirm tho de · di visões e subdivisões arguciosas, 
que pearãõ a acção do ministerio e talvez o anda
mento dos negocias publicas. 

Tal é tambem a este respeito, Sr. presidente, a 
opinião de todos os classicos sobre tal matcria na 
Inglaterra e na França: tal é a opinião de Benja
mim Constant; eis aqui um nome que não póde 
ser suspeito; tal é tambem a opinião de Pagés, a 
quem o mesmo Benjamim chama ornais illuminado 
campeão das verdades constitucionaes. 

E como entende Pagés a responsabilidade 1 Deste 
modo -a responsabilidade é a possibilidade de 
obrigar os ministros a comparecer em juizo ; e por 
isso definir a responsabilidade, não é aplanar dif
ficuldades, é suscitar difficuldades.-

Sou pois de parecer, que determinaaos na fórma 
que acabo de expô r o art. 1 o, todos os outros arti
gos, trate a lei de marcar o modo do processo, e 
deixe-se de catalogas inuteis de crimes. As penas 
lá se acharáõ graduadas no codigo criminal: a ac
cusação e as peças justificativas da accusação mar
caráõ o gráo do crime, e os julgadores imporão as 
penas relativas marcadas na lei, ante a qual todos 
são iguaes. • 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:-Eu vou fallar no 
sentido, em que têm fallado alguns illustres preo
pinantes, que se pronunciárão em favor da minha 
emenda e da do Sr. Vergueiro. 

Trata-se de especificar por uma lei a natureza 
dos crimes, por que os ministros de estado são res
ponsaveis; esta lei tem o seu fundamento nos arts. 
133 e 134 da constituição, e como estes têm por 
unico fim opunir os crimes, que os ministros de es· 
tado commettem, em razão do seu ministerio, é evi
denteque na mesma lei só devem entrar estes cri
mes,epor nenhuma fórma os que elles podem per
petrar como simpleces cidadãos. 

Eis aqui, Sr. presidente, a razão porque a minha 
emenda principia propondo a suppressão da maior 
parte dos numeros do art. 1 o do projecto : elles 
abrangem hypotbeses de crimes communs a todos 
os habitantes do imperio, e por isso não podem, 
segundo os meus princípios, ter cabimento na lei 
da responsabilidade dos ministros. 

São responsavcis os ministros, diz o mesmo ar
tigo, por traição. E' necessario primeiro que tudo, 
fixar bem as _idéas sobre a verdadeira significação, 
que se deve hgar ã natureza deste crime. 

?or_isso e~ vez de todas estas classificações deste 
pnmetro artigo, entre as quaes, havendo uma tão 
grande ditrerença de culpabilidade, estão todas in
distinctamente commioadas com a . mesma pena, 
eu diria -:-os ministros são respoosaveis por trai-

Se consultamos a legislação existente e os crimi
nalistas patrios, traição significa todo o facto atten~ 
tatorio contra o :Soberano e a na<'.ão: mas esta no· 
Cão não satisfaz no caso presentê, porque a consi
aerar os ministros de estado responsaveis neste 
sentido, não seria necessaria a lei de responsabili
dade para os punir, por serem bastantes as leis ge~ 
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raes, a que elles estão sujeitos. Logo é necessario 
que liguemos a este crime uma significacão, que 
seja_mais confo~me aos fins da _responsab~lidade dos 
mimstros, e creiO que avançar1amos mu1to se con
cordassemos em dar ao crime de traição a mesma 
significação, em que o entendeu a constituição, 
donde elle traz a sua origem primitiva. 

Todos sabem que o art. 133 da nossa constituição 
foi tirado do art. 56 da constituição franceza, com 
alguma ampliação, que se lhe deu na classificação 
dos crimes: o quP. se prova, não só porque ambas 
empregão a mesma nomenclatura dos crimes de 
-traicão e concussão- porém muito mais, porque 
a nossa constituição CO:PiOU litteralmente DO m-t. 
134 a segunda parte do referido art. 56, que tradu
zido ao pé da letra, diz assim -leis particulares es
pecificaráõ a natureza destes delictos, e determina
ráõ a maneira do processo,- o que na verdade vale 
o mesmo que o art. 134, que diz -uma lei parti
cular especificará a natureza destes delictos e a 
maneira de proceder contra elles.- Logo este cri
me de traicão deve ser entendido no mesmo sen
tido, que lhe attribuio a constituição franceza. 
E qual foi o sentido ? Elle se acha definido em um 
discurso que a camara dos deputados de França di
rigio a Luiz XVIII, nos seguintes termos: -entre 
as garantias, qti.e a carta dá ã França, olliará sem
pre a camara Clllno digna da maior attenção a res
ponsabilidade dos ministros, que trahirem a con
fianca de V. 1\1., violando os direitos publicos ou 
part1culares, consagrados na mesma carta; ao que 
o rei respondeu: -Em tudo quanto vós me dízeis 
a respeito da carta constitucional, eu vejo o penhor 
da concordancia da vontade da camara e a minha, 
que deve assegurar á Franca a sua felicidade.-

E quem não vê que da· uniforme intelligencia, 
que o rei e a camara dos deputados derão ao crime 
de traicão, os ministros de estado são traidores to
das as vezes que são infleis á confiança que devem 
ao imperador e ;í nação'! Se esta definição de trai
cão, como crime dos ministros de estado, não agra
dar a todos, eu mostrarei que ella se deduz tam
bem da natm·eza da responsabilidade dos mesmos 
ministros. 

O systema constitucional ensinado pela triste ex
periencia de muitas nações, que nos furores da 
licenciosa anarchia de suas revoluções assassinarão, 
ou processarão e condemnarão os seus soberanos, 
estabeleceu pelo mais excellente dos seus princ.i
pios, que estes fossem inviolaveis, afim de que 
scenas de tanto horror mais se não repetissem. 

Porém debalde fôra estabelecer o principio da 
inviolabilidade, se ao mesmo tempo se não previ
nisse o meio de evitar o abuso do poder que devia 
seguir-se desta inviolabilidade, e o unico que se 
achou foi o de fazer os ministros responsaveis. 

Suppõe o prinéipio da inviolabilidade de pleno 
direito que os imperantes só querem, para o me
lhor bem dos povos, que as leis se executem e 
nunca sejão infringidas : mas elles são homens, po
dem enganar-se e mesmo sem o quererem, ou ser 
enganados; por isso deixando o mesmo principio 
á confiança dos ministros o importante officio de 
serem o orgão dos monarchas, lhes impõe impe
riosa obrigacão de não mandarem executar as suas 
determinacõés, quandó ellas forem contrarias ás 
leis, ~u oppostas ao interesse do estado : portanto, 
entregando e confiando a lei á fidelidade dos mi
nistros a execucão das leis e a guarda: dos direitos 
dos soberanos ê das nações, os mesmos ministros 

são traidores todas as vezes que faltarem á fideli
dade que devem aos soberanos e ás nacões: e faltão 
á esta fidelidade, quando mandão exêcutar as de
terminações daquelles oppostas ás leis ou ao inte
resse dos povos, porque com este facto os enganão, 
fazendo-lhes crêr que as suas determinacões são 
justas e boas, e que por consequencia não êompro
mettem a inviolabilidade de suas pessoas, nem ata
cão o bem geral da nação; o que é manifesta per
fidia, porque a falta de observancia das leis, e a 
oppressão dos povos, traz indefectivelmente com
sigo mais cedo ou mais tar4le o compromettin1ento 
dos governos. 

Definida assim a significacão de traícão como de
licto privativo dos ministros. de estado; fica facil de 
especificar a natureza deste crime, que deve abran
ger todas as especies de meios, porque os mesmos 
ministros podem ser infleis á confiança que o im
perador, e a nação tem depositado nas suas mãos. 
E porque a maior parte dos mtmeros do art. lo do 
projecto estão concebidos fóra deste sentido, e os 
outros deveráõ ser concebidos em termos mais am
plos,a minha emenda propõe a su pprE:ssão daquelles. 
e offerece outros, porque todo o artigo deve ser 
substituído. 

Tratando a morte do imperador ou da impera
triz etc. diz o n. lo do artigo. E quem não vê que 
estes crimes podem ser commettidos por todo, e 
qualquer habitante do imperio, gois que todos po
dem trat.ar a morte do imperador, ou da imperatriz'! 
O mesmo digo das especies lembradas nos ns. zo, 3° 
por ser igualmente obvio, e certo que qualquer ha
bitante do imperio póde faze1· conselho, e confede
ração contra os ~ireitos do imperador, ou conspirar 
contra a regenCia, nos casos em que ella póde ter 
lugar. 

E se por consequencia o ministro nestes casos 
não é traidor, em razão do seu ministerio, se não 
obra digo com a qualidade de ministro, mas como 
qualquer outro homem, não podem, nem devem es
tas especies entrar na lei da responsabilidade dos 
ministros de estado. Na mesma classe está o numero 
8°, porque o ministro de estado que provocar a des
obediencia das leis constitucionaes, ou autorisar 
tumultos, abusará do poder que lhe foi confiado,. 
mas não será traidor; e por consequencia no lugar 
competente se poderá attender á estas hypotheses. 

Chamando agora a redacção do art. 1 o a definição
de traicão, como crime que os ministros do estado 
podem êommetter em razão do seu ministerio, isto 
é, assentando em principio que ·Os ministros de es
tado são traidores todas as vezes que são infieis á 
confiança, que o imperador, e a nação tem posto 
nelles, diz a minha emenda-os ministros de estado 
commettem trai cão em razão do seu officio-:1 o usur
pando alguma das attribuições do poder legislativo, 
ou judiciario.-Isto vai muito conforme com a con
stituição; estabeleceu esta a divisão dos poderes. 
politicos, e confiou o executivo aos ministros, como 
orgãos do imperador, que é o chefe do mesmo po
der: e quer a mesma constituição que todos os po
deres sejão independentes, e se não intromettão 
uns nas attribuições dos outros: e não é evidente, 
que aquelle dos trez poderes, que usurpar as attri
ouições dos o.utros, atraiçôa manifestamente a con
fianca, e os mteresses da nação, que lhe confiou 
esse· poder para sustentar o equilibrio dos outros~ 
e não para os assaltar, invadir e destruir'! 

Enão bastará, Sr. presidente, considerar esta es
pecie debaixo da consideração de alguma proposi~o. 

55 
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geral, porque nada tenta mais o poder ministerial, 
do que a cobica de se erigir em legislador, interpre
tando leis ao seu arbítrio, ou accommodandn-as aos 
seus fins, ou mesmo decretando sobre objectos novos, 
privativos do poder legisla ti vo.-2. o Não convocando 
a nova assembléa geral ordinaria no dia 3 de Junho 
do 3° anno da legislatura existente-continúa ames
ma emenda. 

A constituicão no art. 102 § 1 confia ao poder exe
cutivo, e por· consequencia aos ministros, pois que 
o imperador é im'iolavel, como uma das suas prin
cipaes attribuições; a convocação da nova assembléa 
gnral ordinaria no dia 3 de Junho da legislatura 
existente: a falta desta convocação attaca pela raiz 
o systema constitucional, que toda a ~ação tem 
adoptado, pois que acaba com um dos ma1saugustos 
dos seus poderes: e poderâ deixar de ser qua!i1lcado 
o primeiro de todos os traidores aquelle mmistro, 
que for causa directa, ou ainda indirecta, de se at
tacar, destruir, e aniquilar a fórma do governo, 
que a sua patria comtanto empenho sollicitou, e 
abraçou? • 

Embora me digão taes ministros, indignos àe 
o ser, se os houver, que elles não podem expedir as 
ordens competentes, emquanto lhes não forem 

·transmittidas pelo chefe do poder executivo: isto é 
,·erdade ... mas tambem é verdade, que não salva 
aos ministros da responsabilidade a ordem do im
perador, nem por ce>nsequencia a sua falta de ordem 
na conformidade do art. 135 da constituicão: aos 
ministros incumbe sollicitar as mesmas ordens, e 
quando, o que nunca será de esperar, salvo se os 
ministros assim o quizerem, as não possão obter, 
demittão-se, e assim terão cumprido o seu dever. 
-3. 0 Enganando o imperador em informações de 
facto propondo-lhe a adopção de medidas contrarias 
á constituicão, ou ás leis, ou referendando algum 
decreto, carta imperial, ou outro algum escripto as
signado pelo imperador, contrario á mesma cons
tituicão, ou ás leis-diz mais a minha emenda. 

O ·imperador, Sr. presidente, descansa na boa fé 
dos seus ministros, e tem a presumpção de pleno 
direito a seu favor de que não quer obrar contra a 
constituicão, nem contra as leis; e os mesmos mi
nistros têm pela lei rigorosa obrigação de ser fieis 
ao imperador. E haverá quem diga que não é infiel 
ao imperador, e um grande, e peric-roso traidor, mi
nistro que o engana, dando-lhe inFormações falsas, 
propondo-lhe para os empregos homens indignos, 
ou medidas destruidoras da constituição, e das leis'/ 
E não atraicõa lambem o imperador áquelle minis
tro, que referenda os seus decretos, quando possa 
acontecer que sejão contrarias ás leis, pois que não 
podendo o imperador querer obrar contra estas, o 
ministro ·pelo facto de referendar taes decretos. lhe 
assegura que são conformes ás leis, e o obriga por 
esta fórma a obrar o mesmo, que elle não quer, e 
o compromette '! 

Sim, Sr. presidente, compromettem decidida
mente a inviolabilidade dos thronos os ministros, 
que fazem ·executar medidas arbitrarias, porque da 
sua execução seguír-se-ha o máo governo, deste nas
ceráõ as revoluções, e quando estas começão, quem 
póde prever o seu fim '! 

Segue-se fallar do n. 4° da minha emenda. Diz 
este- celebrando tractados, declarando a guerra, 
tJU fazendo a paz em damno dos interesses da nação, 
ou qnebra e mingoa dos tlireitos, e dignidade da 
sua cathegoria.-Aos ministros de estado estã con
ferida a attribuição de fazer tractados com as nações 

estrangeiras, art. 102 da constituição ; e na direc
cão destes elles devem ter exclusivamente em vista 
Ôs interesses da nação (apoiado, apoiado); e é abso
lutamente necessario que os ministros se lembrem 
que o interesse do Brazil deve ser o princípio da 
.sua política (apoiado geralmente). 

Um habil ministro de uma grande nação tem 
feito publica profissão deste principio. Devem tam
bem os ministros ter em vista• nos tratados que di
rigirem, a dignidade, e cathegoria do imperio, e 
por nenhuma fórma convir em concessões, que 
offendão a dignidade nacional; e se houver algum 
ministro tão imbecil, ou tão depravado, que celebre 
tractados offensivos dos interesses, e dignidade do 
imperio, este, segundo os meus princípios, não 
póde deixar de ser qualificado de traidor. Entre
tanto talvez que seja certo que em nada possão ser 
mais compromettidos os interesses, e a dignidade 
da nação do qtl:e na negociação de tratados com as 
nacões estrangeiras! 

Passando ao n. 5° da minha emenda.-Expondo 
o imperio pela sua errada, 011 imprudente conducta 
no manejo dos negocias políticos a declaração de 
guerra de alguma nação estrangeira.-Isto por si é 
claro, por ser certo que algumas vezes tem aconte
cido que ministros imprudentes expozerão as suas 
nações á guerras pelo capricho de não quererem 
dar pequenas satisfações, muitas vezes devidas, e 
necessarias por direito das gentes. E não será justo 
que se este caso acontecer, os ministros sejão puni
dos pelos males, que do seu capricho, ou impruden
cia resultarem á nação? 

E' finalmente o 6° e ultimo numero da minha 
emenda.-Commuuicando ao governo, ou agentes 
de uma nacão estrangeira, o segredo de alguma ne· 
gociação, p1ano politico, ou defeza, ou outras quees
quer noticias, que por serem prejudiciaes á posição 
política do imperio, podem ser vantajosas aquellas. 
-Isto póde verificar.,.se desgraçadamente em mui• 
tos casos. 

Póde o imperio achar-se alguma vez em má posi
ção, pelo estado das finanças, por exen;ap~o, o~ pela 
pretencão ardua de Olltra nacão, e o muustro mfor· 
mar a uma terceira-nós achamo-nos nesta má po
sicão, e se vós entabolardes as vossas negociações 
em tal ou tal sentido, não temos remedio senão an
nuir a ellas.-E não póde isto accontecer 'l E se tal 
fôr, não será isto atraicoar vilmente os interesses 
do imperio? • 

Tambem não posso convir na pena do perdi· 
mento da terca parte dos bens, como quer o pro· 
jecto, porque êu vejo neste perdimento uma verda
deira pena de confiscação, nem isto póde ser objecto 
de questão. 

Eu tambem quizera que a pena de morte se não 
estabeleca entre nós, senão no unieo caso de homi
cídio vofuntario: estes são os meus Jlrincipios, e não 
quizera que morresse senão quem fôr autor de al
guma morte. A pena deve ser moderada, senão os 
juizes por desgosto de porem penas pezadas, ou por 
escrupulo de consciencia decidiráõ que os réos não 1 

são culpados, só . a fim de se livrarem de as impôr; 
conclu1rei portanto dizendo, que a melhor pena 
nestes, é a perda dos empregos, com alguns annos 
de prizão, segundo a qualidade do crime, ott de
gredo, se nisso convierem. E não me opporei tam
bem á pena de morte no caso que se comprehenda 
o de attentado contra ·a pessoa, ou vida do impe
rador. 
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O Sn. Cnuz :-Considerando o negocio debaixo 

da regra geral. •• (Não foi mais ouvido). 
O Sn. ALMEIDA R ALBUQUERQUE:- Tudo quanto 

se tem dito contra a especificação dos delictos, 
não quer dizer outra causa, senão que se derogue 
a constituição, naquella parte, que trata desta 
materia. Nesta lei não se faz senão o que manda a 
constituição; mas os nobres deputados não querem 
convir, porque Benjamin Constant, e Pagés, são de 
opinião contraria. 

Estes não produzirão cousas novas; são cousas mui 
antigas que estão ditas e reditas em Aristoteles, Pla
tão. e outros muitos, que apresentarão taes idéas, as 
quaes se vão tirando pouco a pouco. Siga cada um 
o seu Pagés, o seu Platão, nada tenho com isso ; eu 
não seguirei senão o que fôr conforme com a minha 
razão. 

Já mostrei que a constituição manda especificar 
os crimes : ella diz-uma lei especificará a natureza 
destes delictos-em consequcncia hão de ellas ficar 
debaixo de uma lei, seja ella como fôr, e a qual 
sempre terá o mesmo resultado. 

Fallarei agora a 1·espeito dos crimes que estão 
enumerados, que dizem alguns Srs. deputados, não 
serem objecto da responsabilidade dos ministros. 
Não ha um só, que não seja proveniente da auto
ridade dos ministros ; e porque outros cidadãos po
dem commetter estes delictos, segue-se que não 
sejão por elles responsaveis os ministros, como taes? 
Outros cidadãos podem praticai-os, sim ; porém os 
ministros com a autoridade que têm, os praticão de 
outra maneira. 

Se me fosse permittido gastar o tempo em longos 
discursos, eu faria convencer aos illustres deputa
dos, que não ha uma só especificação que não seja 
apropriada, e em que o ministro não tenha alguma 
cousa de particular á sua autoridade e ministerio. 

Disse um nobre deputado, que se póde dar o no
me de abuso de poder ao crime de traição : confesso 
que verdadeiramente não posso comprehender a 
relação de idéas tão sublimes; eu não sei que o cri
me do ministro de estado que attenta por exem
plo contra a vida do soberano, abusando da sua 
c9nfiança, possa ter outro nome, que o de trai
çao. 

Entendem outros illustres deputados, que além 
de se dizerem as cousas em termos vagos, não se 
deve fixar a pena. 

Sr. presidente, a ordenação, por não ser muito 
clara, por não particularisar certos casos, tem dado 
lugar a muitos acontecimentos lamentaveis, padt>
cendo até innocentes.O desgraçado Gomes Freire, foi 
justiçado, sabe Deus com que justica : quando os es
criptores tratarão da sua defesa. forão buscar na 
lei, falta de especificacão, e acharão que não estava 
comprehendido; mas por essa mesma falta foi le
vado ao cadafalso um homem que tinha feito tantos 
serviços á sua patria I I 

E' portanto necessario especificar bem os casos, 
e não deixai-os vagamente. 
. Demais quem julga os ministros nos casos graves 
e o corpo legislativo, que tem o poder de interpre
tar a lei, como bem lhe pa.xecer, não é como o Juiz, 
que ha de applicar a pena tal que está escripta. 

·Tambem devemos lembrar-nos que as penas não 
podem nunca verificar-se, senão depois que o chefe 
d~ nação assentar~ que ella é justa, e elle póde 
ainda moderar estas penas: eis muitas razões por
que estas penas se devem fixar ; se forem determi-

nadas com mais alguma aspereza, na sua applica
ção haverá a circumspecção necessaria. 

Todavia eu não terei duvida em convir que se di
minuão ; porém devemos confessar, que crimes 
grandes merecem penas grandes. 

Resumido pois o que tenho dito concluo, que .os
crimes se aehão especificados nesta lei conforme a 
constituição; que todos pertencem aos ministros 
como taes, e que é necessaría esta especificação, 
como tambem fixarem-se as penas. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Eu vou tambem dizer 
a minha opinião sobre a maneira, porque julgo se 
deve fórmar esta lei. Eu me não conformo com 
alguns princípios, que aqui se tem enunciado. 

A constituicão expressamente diz, que uma lei 
particular especificará os casos ; por consequencia 
nós iríamos contra esta determinação da constitui
ção, quando formassemos uma lei vaga, e deixasse
mos ao arbítrio das camaras o decretar se o crime 
estava ou não comprehendido naquella lei: é neces
sario, portanto, que os crimes se especifiquem. 

Uma lei de responsabilidade, não é util só á na
cão, é tambem util ao ministro ; elle deve ter uma 
regra, por onde desempenhe os seus deveres, aliás 
não verá os precipícios, e cegameote cahirâ nelles. 

O ministerio, Sr. presidente, é um tumolo cober
to de rosas : uma lei muito geral reduziria o minis
tro a nunca ver ante si os males, de que deve fugir, 
e evitar. 

E' necessario apontai-os, e verificados, consultar 
sempre o bem do estado com os interesses da huma
nidade, guardando toda a proporção entre a pena, 
e o delicto : isto eu não vejo na lei. 

Delictos de natureza differente, menores, e maio
res, todos estão sujeitos a uma e á mesma pena. 

Ora, Sr. presidente, a necessidade das penas é 
filha da sua efficacia; uma lei, que não consegue o 
fim, é sempre uma lei inutil : a lei deixa de conse
guir o seu fim, sempre que é demasiadamente forte; 
move a piedade dos juizes, e obsta ã sua execução: 
uma lei que não guardasse esta proporção, que não 
attendesse á fragilidade dos homens, e mil outras 
circumstancias, que os podem acompanhar, seria 
uma lei inexequi vel. 

Um principio, uma regra de um dos melhores co
digas do mundo, as instrucções de Catbarina, no 
art. 212 declara, que o meio mais seguro de obstar 
ao crime, não é uma lei barbara, porém fazer com 
que seja executada, e sempre. 

Por estas razões, Sr. presidente, eu não me posso 
conformar com o artigo em questão, que iguala diffe
rentes crimes ; porém tão pouco com o que tem dito 
alguns illustres deputados. (Leu o artigo). 

Um homem qualquer pódeperpetrar estes crimes, 
não o duvido, mas o ministro póde-os perpetrar 
como homem, e como ministro : quando os perpe
trar co'mo homem, seja punido segundo o codigo 
penal, e quando os perpetrar como ministro, então 
imponha-se-lhe a pena decretada nesta lei. 

Demais, os ministros têm outros recursos, outros 
meios, que não tem um simples particular : o seu 
lugar, a sua representação lhe subministrão meios 
mais faceis de perpetrar os crimes, e mais difficeis 
de o punir : por consequencia é necessario que a 
pena seja diversa da de um simples cidadão. 

Quando o ministro de estado at.tentar contra a 
vida do imperador, commette uma infidelidade, e 
por isso é traidor ; porém ainda não é só este o seu 
crime ; todos sabem as consequencias terriveis, que 
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soffre uma nação, onde apparece esta catastrophe : 
não basta privar o ministro da consideração, dos 
amigos como se tem dito, é necessario que soffra 
uma pena proporcionada ao seu crime. 

Eu não entrarei na analyse, se temos, ou não di
reito de impôr a jJena de morte: muitos é certo que 
tem escripto contra ella, porém é lambem certo que 
ella se acha em pratica em todas as nat;ões. Eu a 
não admittirei .senão em mui poucos casos, mas este 
será um delles. Sei que sendo a morte o termo da 
vida, podemos deixar de a considerar por este lado, 
como pena ; mas quero que se imponha neste caso, 
não para acabar com a do traidor, mas para riscar 
da lista dos homens semelhante monstro, para que 
a nacão nunca se lembre que aqui nasceu um malvado 
destâ qualidade. 

Tambem a admitto no caso de tentar a morte da 
imperatriz, não só pela consideração, que lh.e deye
mos, como a esposa do chefe da nação, porem am
da por ser a mãi de uma família, que tem de reger 
a nação, cuja falta é sempre acompanhada de mui 
tristes resultados. 

O ministro de estado póde tambem tentar a morte 
do príncipe herdeiro, por querer que a corôa recaia 
sobre outro : é deste príncipe, de quem depende a 
esperança da nação : portanto assento, que nestes 
casos, para punir um tal crime, não póde a pena ser 
outra, senão a de morte. 

Quando se tratar dos outros crimes, irei expondo, 
-6 que a tal respeito me parece. 

O Sn. LEno :-Pedi a palavra para uma expli
cacão. 

Nada ha mais facil, Sr. presidente, do que fazer 
neste lugar uma questão odiosa ; basta dizer-se-é 
contra a constituicão-melhor fôra acabar com a 
constituição-; mãs o que é difficil é provar seme
lhantes assercões. 

Eu disse qite tendo já a nossa constituição consa
grado tantos casos de responsabilidade, era neces
sario dar-lhe nm sentido mais amplo, e não intrin
car-nos em o labyrintho das divisões, e subdivi
sões. Onde estão aqui os princípios, de que se possa 
ded nzir a consequencia monstruosa-é melhor aca
bar com a constituição- 't 

Eu disse que assim penfavão os inglezes, e pensa
ya Benjamin e Pagés : onde o motivo para essa con
sequencia '! 

Pois, St·. presidente, em vez de envergonhar-me, 
por haver roborado a minha opinião com a de sabios 
tão distinctos eu procurarei antes seguil-os sem
pre, do que a opinião de pessoas, que ainda não 
tem o cunho do magisterio. 

tar.:.se-hia a dous casos unicamente. traição, e con
cussão. 

Os escriptores francezes, que se tem citado, tra
tarão de interpretar a sua constituicão, e nós deve
mos interpretar a nossa , que é" muito diversa 
daquella. Não pódem pois servir-nos de interpretes 
esses escriptores. 

Opinou-se na camara dos deputados de França, 
que os ministros de estado não erão responsaveis 
senão por concussão, e traição, restl'ingindo a signi
ficação desta ultima palavra ao unico caso de quan
do se attentasse contra a vida do monarcha; esta 
opinião foi mui bem aceita pelos ministros, como 
era de esperar, porém foi Jogo combatida por mui
tos escriptores, entre os quaes é conhecido o cele
bre Benjamin Constant. 

Estes escriptores pois propozerão-se sustentar, 
que a significação da palana traição comprehendia 
todos os ai!tos, que os ministros podião praticar em 
dett·imento do estado, em razão do seu officio; fi
cando assim a lei genêrica, por que temião que par
ticularisando-a, deixasse de ser tão comprchen
siva. 

Mas porque estes escriptores assim entenderão a 
significacão desta palavra; não se segue, que faça
mos o mêsmo, pois elles interpretarão a sua consti
tuicão, e nós a nossa ; e se não fizermos as difTeren
ças· nella marcadas, e adoptarmos as doutrinas dos 
escriptores citados, virá o crime de traição a com
prehender a peita, suborno, etc. 

Tem-se clamado, que certos crimes podem ser 
perpetrados por outros empregados. Esta difficul
dade jã eu tinha prevenido quandó se tratou da pre
ferencia dos dous projectos, sendo de opinião, por 
isso que se discutisse o de todos os empregados; 
mas já que se venceu o contrario, não podia deixar 
de entrar nesta lei, porque o~ ministros tambem os 
podem commetter, e aggravar com a sua propria 
autoridade : a isto está jã respondido. 

Disse o illustre deputado. o Sr. 1\laia, que era um 
exorbitante privilegio o ser o ministro de estado 
julgado pelas duas camaras; quando commettesse 
um semelhante delicto, que este devia ser julgado 
só pelo senado, sendo accusado pelo procurador da 
corôa, e soberania nacional, conforme a consti· 
tuição. 

Ora, Sr. presidente, eu não me posso persuadir 
que seja privilegio agradaYel aos ministros ter um 
accusador mais valente. 

O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, tem-se 
fallado, segundo me parece, em sentido opposto á 
constituição ; tem-se trazido a doutrina desses es
criptores francezes, Pagés, Benjamin e outros, os 
quaes pretendem que esta lei deve ser muito ge
nerica. 

A accusação promovida pela camara dos deputa· 
dos, não póde haver duvida, que é mais temível, do 
que pelo procurador da corôa. Os deputados da na· 
ção devem ter mais conhecimentos dos altos pro· 
blemas políticos, que podem considerar-se crimes 
de um ministro, do que um procurador da corôa, 
que póde não entender senão de algum titulo do di 
gesto, e que não está ao facto dos negocios : os de 
putados são eleitos pela nação, e devem esmerar-se 
no desempenho dos seus deveres ; nelles haverá 
necessaria coragem para estas accusações : o pro 
curador da corôa é creatura do poder executivo, 
delle depende; o seu empenho será pois agradar a · 
ministros : este é ao meno~ o modo por que devem 
considerar este emprego. 

E' necessario, que se considere que este artigo da 
nossa constituição, não foi só tirado da constituição 
íranceza, como disse um illustre deputado ; este ar
tigo foi principalmente extrahido da coftstituição 
portugueza de 1822, onde se declara, que os minis
t~os de _estado são responsaveis por traição, concus
sao, petta, suborno, abuso de poder, e por tudo 
quanto obrarem contra a liberdade, segurança, pro
priedade individual: se este artigo fosse tirado, 
como se pretende, da constituição franceza, limi-

Quem duvidará que os ministros de estado, d 
muito bom grado, recusaráõ o inculcado privil 
gio ? Fiquem portanto muito embora com elle. 

Quanto ao que disse outro nobre deputado, que 
pena de morte é muito aspera, e que não deve s 
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admittida senão no caso de homicídio voluntario : 
tambem não sou dessa opinião. 

A medida, Sr. presidente, das penas é~ mal que 
os delictos causão na sociedade; e que matores ma
les pódem vir á sociedade do que os produzi?os por 
um traidor? Logo tambem se lhe deve tmpôr a 
maior pena, que é a de morte. 

Mas estes delictos pódem n~ verdade n~o produ
zir identicos damnos, e é por 15S~ de razao que. se 
tenha em vista o resultado do cr1me, e mesmo a m
capacidade, para haver con;t o deli':lquente alguma 
attenção, ao menos por eqmdade, 1mpondo-se por 
exemplo a pena immediata á de morte,_ ou a d~sus
pensão do emprego, aquelle que por mcapaCldade 
delinquir,í etc. . . _ 

Não se pense que eu JUlgo a mcapactdade, como 
uma desculpa para o ministro poder ~ommett~r.~s 
crimes; eu digo, e será sempre a mmha opmtao 
que é culpado, e merece exemplar l!a:St}go o mesmo 
ministro que, não por dolo, ou mahcta, mas por 
incapacidade, ainda que absoluta, fizer mal á sua 
patria. . . 

Seria um exemplv·bem tnste, e das mats funestas 
consequencias, a impunidade _de um ~elinq~.~:ente, 
porque ignora as leis do seu palZ, e mu1to mrus em 
um ministro. Para que acceitou o emprego, se para 
elle não tinha a necessaria idoneidade ? 

A si impute os male~ que soffrer, e nã? ~eja a in
capacidade titulo suffietente, para que IDlDlstros es
pertos commettão os crimes, que lhes agra~ar; ~ol!_lo 
porém isto póde acontecer de boa fé, e n_a~ e t~o 
grande maldade como por dolo, ou malicxa, nao 
deve ter uma pena tamanha. . 

Eu votarei portanto pela emen~l!- do Sr. Ve;
gueiro combinada com a do Sr. FeiJÓ, por que sao 
concebidas em termos claros, e realmente nellas 
estão compreheodidos todos os crimt:s de traiç~o, _e 
parece que satisfaz~m ao que. determm~ a conshtm
ção ; pois com effexto o proJecto, ~ssxm como as 
outras emendas, que não fazem mats do qu~ espe
cificar o mesmo que se acha neste, só por dtversas 
palavras, apezar dos seus a:utores terem entrad_o, 
alguns, na doutriua dos escnptores francezes, nao 
pódem passar. . . . _ 

Nos primeiros numeros (Leu o proJecto) est~o 
estes crimes enunciados mui vagat;nente: elles ~ao 
de muita importancia, e como diz Monte.squi~.u 
devem ser exactamente definidos; por que alias 
será mui facil apparecerem criminosos, e nem todos 
estão nas circumstancias da pena de morte, como 
pretende o artigo. . 

. A pena de perdimento da terça parte e uma ver.
dadeira confiscacão e como tal opposta á consti
tuição_; ella vai s~bre os ~erd~iros d9 culpado, e ~ão, 
é apphcada para mdemmsaçoes, alem de que nao é 
o delicto de traicão daquelles, em que cabe_pena 
pecuniaria ; ella "é só admittida _hoje_ nos delictos~ 
que tem por origem a sêde do diuherr~ ; por que e 
o meio mais efficaz de .conter o que e della devo-
rado. · . 

· Em fim eu voto ·pelas emendas dos Srs. Verguerro 
e . Feijó. · · 

O ' Sr. Onoruco : - Quando se tratou deste obje
cto, flli o primeiro que disse, que se dovêl'i!- fazez:_ a 
lei ·a mais generica possível e o mes~?Julgarao 
muitos senhores que têm sido desta oplDlao, e !Jlle 
têm .. fallado melhor~ do que eu, expondo os motivos 
em que· ella se .funda: comtudo-tem:se opposto que 
a constituicão: é contra essa generalidade, · e trazem 
o artigo '134; o· qual diz (Leu-o.} · 

Eu creio, Sr. presidente, que estes senhores não 
têm bem entendido a palavra especificar, tomão-na 
na supposição de que o seu significado exige, que 
esta lei particular snumere todos os crimes; des
cendo até aos casos; porém a palavra especificar, 
não se póde tomar no sentido proprio, ou por enu
merar especies ; porquanto viria a mandar a con
stituicão, que a lei enumerasse as diversas especies 
de naiurezas dos crimes, o que é inintelligivel. 

Esta palavra deve-se tomar no sentido translato, 
desenvolver, explicar definir, e assim fica claro 
o artigo citado ; a lei particular desenvolve ou de
fine a natureza destes delictos ; entendido assim, 
não ha repugnancia para essa generalidade tão 
impugnada pelos illustres deputados, nem por 
consequencia razão para que a lei seja casuística. 

A constituícão enumera varios crimes, mas não 
enumera os cãsos; e nisto vai grande differença. 
São responsaveis os ministros, diz a constituição, 
por crimes ; e quaes são estes crimes- traiçãC?, 
concussão etc.- isto não é enumerar os casos cn
minosos, e nem tão pouco mandar, que se enume
rem. Levantei-me para fallar neste sentido ; por 
que me pareceu que estas razões não forão a_in~a 
expandidas, e por ellas se mo~tra, que a c~nstitUl
ção se não opppõe á generalidade desta le1. 

O SR. Soou FRANÇA : -Sr. presidente, discur
sos comprehendem palavras, mas não concluem 
factos. A responsabilidade dos ministros é artigo 
constitucional, não em geral, mas em parte, porque 
a constituição diz, que o ~inistro de estado é res
ponsavel por traição, petta, suborno etc._; .P~r 
consequencia temos, que mesmo a conshtu1çao 
estabelece a natureza dos crimes dos ministros de 
estado : tudo o que se póde apresentar são hypo
theses, v. g. no crime de tra~ção, é ou ':lã o. é_ tr~
dor? Eis aqui a questão. Isto e do poder JUdictano. 
Nós nos devemos regular meramente pela con~ti
tuicão trate ou não ella em geral deste negocto : 
nós não podemos accrescentar caso algum na mes
ma constituicão; e se os formos :a enumerar, po
dem ficar muítos de fóra, e de grande monta. 

A constítuicão demais até trata da parte do pro
cesso : assignôu quem era o juiz, quem o ac~usa
dor : e só deixou á lei o marcar a pena ma:nma, 
média, e mínima: diz como se de_:ve. applicar _a 
pena e o mais tudo se acha na constttmçao ; p01s 
qualquer facto do ministro vem á camar!l, e assen
tando esta, que o facto me!er.e ser acc~sado, 
decreta a accusacão, a qual va1 perante os JUlga
dores: sobre o facto é que se ha de mover. a que~
tão- é ou não traição, é ou nã~ abuso, e ou nao 
concussão 't etc. - Ora se o proJecto passar, e os 
casos se especifiquem, vimos a cahir no extremo. 
contrario que se quer evitar; porque pensando
que não devem~~ fazer .a _lei geral, faz~mol-a de 
sorte que a malicta do mtmstro póde multas vezes 
escapar, pois tal caso póde não estar comprehen
dido na lei. 

Recopilando portanto o que ten~o d!to, de_m~do. 
nenhum posso convir elll: que ~ le1 SeJa casmstica~ 
nem tão pouco, que seJa ma1s ger~l do que esta 
na constituicão; ella deve ser mUI chega~, .e 
quasi, que segundo as mesmas palavras da consti-
tuição. . ·. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Levanto-me ~ó J?<l!a 
s~tentar, que o art. 133 é tirado da. constít~xça() 
franceza, e não da de L~boa, como.; disse um illus
tre deputado, contra a mmha asser~o-

56 
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O Sa. Cauz: -E' necessario para estabelecer 

esta lei mais alguns quesitos, do que se tem sup
posto : nós estamos ainda muito em principio, c 
já a queremos perfeita ; nações mais s:~llias ainda 
trabalhão a este respeito. Emquanto a carta con
~titucional da França ; ella trata da concussão, c 
trata tambem da traição ; e diz expressamente, 
que se fará uma lei para explicar estes dous deli
ctos; e depois quando diz, que a camara dos depu
tados, decreta a accusação, diz que o senado é o 
juiz nestes crimes, isto foi em 1814, c tudo quanto 
tem apparecido de Dejarnim Constant e Pagés, são 
debates, que ainda nada concluirão: em 1819 
fez-se uma lei, e não passou ; c nós que comeca
mos agora queremos já_ fazer uma lei tão especifi
cada? Não pód~ deixar de sahir imperfeitissima. 

O SR. Lrso CouTINHO : - :Muito se tem dito 
sobre a responsabilidade dos ministros, e a questão 
talvez se reduza a um unico ponto de vista, a sa
ber, o estabelecimento de um systema de classifi
cação dos crimes ministeriaes. Responsabilidade, 
Sr. presidente, quer dizer unicamente, responder 
por sua conducta, e eis o genuíno, e primeiro 
sentido da pala na; mas quando se prora a cxis
tencia do delicto, então nesse caso, o ministro já 
11~10 é respom:arel, porém sim justificavcl pori.J.ue 
logo que se mostra crime na conducta responsavel 
do ministro, uada mais se tem a fazer, do que jul
gai-o conforme a lei cscripta, conforme a lei que 
ora nos occnpa; c daqui hem se vê que esta lei 
não de\'C r.onsistil' unicamente em bem definirmos 
a palaua responsabilidade, como pareceu indicar 
um illustre deputado: porque uma definicólo não 
pó de ser objecto de uma lei. -

Citou-se Benjamin Constant e Pagés, mas estes 
dous autores, referidos como mestres em mate-ria 
de responsabilidade dos ministros, fizerão comtudo 
duas classes de crimes: I o a pratica illegal de uma 
autoridade legal; 2° o exercício illegitimo de uma 
autoridade illl'gitima. De facto, Sr. presidente, o 
ministro tem direito pelo seu lugar, de fazer tra
tados, mas elle púde os não fazer como deve, e 
fazel-os contrarias aos interesses da nacão, por 
malícia, ou ignorancia, e isto será um crime da 
primeira classe. Qt~ando porém um ministro emitte 
uma portaria, uma ordem que attaca as garantias 
individuaes do cidadão, ou a existencia da nação 
em geral, então elle usa de um poder illegitimo, 
qu~ _não lhe é conf~rido, por alguma autoridade 
legitima; porque não ha no mundo uma seme
lhante autoridade. 

E' este mesmo Pagés, que fallando da responsa
bilidade dos ministros de França, marcada na r.arta 
constitucional, diz expressamente.- São respon
saveis por traição os ministros de estado, que 
attentarem contra á vida do monarcha, que abri
rem ao inimigo as portas do reino, que entregarem 
as praças, os arsenaes, os exercitas etc. - e não é 
isto descer á. especificação de casos particulares da 
ordem de traição 'l 

De certo que sim; e como se quer que nesta lei 
de responsabilidade, não venha até mesmo a pala
vra traiçã?, que caracterisa a familia de certos cri
mes 'l ~ 1sto _quando a m_esma constituição diz que 
uma le1 part1cular especlficarã a natureza dos cri
mes _de !raiçã?, peita, sub~rno, concussão etc. 'l 
Se nao e prec1so nada especificar, então contente
Jl!O-nos com a simples letra da constituição, que 
d1z. - São responsaveis os ministros de estado 
por traição etc. 

l\Ias, Sr. presidente, de modo nenhum podemos 
parar aqui, e ficarmos sem uma lei regulamentar 
de responsabilidade ; porque a constituicão exige 
essa mesma lei, onde se especifique a natureza dos 
crimes por clla indicados, e onde venha o processo 
que é por assim dizer, o complemento da respon~ 
sabilidade. Eu não sei, sinceramente fallando 0 
que seja uma lei absolutamente generíca, ou dís
cricionaria, como disse um illustre membro, e 
que nada declara ou cspP.cifica. 

E' verdade que uma lei casuística não póde 
abranger todas as especíes ou variedades de crimes 
porque desgraçadamente o e5"pirito humano é tão 
fecundo em inventar maldades, que nenhum legis
lador poderá jámais declarar em uma lei (seja-me 
permittido usar desta expressão estranha) todas as 
nuanças que um sú c1·ime póde offerecer; e desta 
sorte o criminoso póde muitas vezes evadir-se pelas 
muitas lacunas que na lei haverá. 

l\las por isso, Sr. presidente, deixaremos os mi
nistros sem bussola, que os guie em sua marcha 
assás trabalhosa, e arriscada? Se pretendemos co~ 
isto m·itar alguns perigos, em outros iguaes, ou 
maiores nos encravaremos, se fazendo, como que
rem algnns Srs. deputados, uma lei muito generica 
não especificarmos, ou melhor, explicarmos a na
tureza de tal ou tal crime. 

Uma semelhante lei faz do juiz um despota, 
porque não dizendo clla cousa alguma, deixa o 
magist1·ado legislar, no momento critico de julgar; 
e segundo seu modo de pensar, ou segundo suas 
paixões, . póde muitas vezes declarar culpado, o 
homem mnocente. 

l\Iá co usa é, Sr. presidente, que se evada um 
criminoso; porém longe de nós que solfra o incul
pado. Em quasi toda a mora\, os extremos são 
viciosos: e nós estamos neste caso: a lei não 
deve ser minuciosamente casuística ; porém de 
modo algum discricionaria. Tem-se dito aqui, que 
a lei da responsabilidade não de,·e abranger senão 
os crimes que emanarem do exercício do emprego 
e nunca aqur:;lles, que são communs aos cidadãos 
em geral : porque esses tem a lei dos codigos ; e 
disto concluem, que não encabeça bem na lei da 
responsabilidade o attaque feito contra a vida do 
monarcha por um ministro de estado; por isso que 
semelhante crime póde ser igualmente perpetrado 
por um simples cidadão. 

Sr. presidente, os princípios postos são justos, e 
razoaveis ; mas a conclusão não é exacta; porque 
um crime, que é commum ao resto dos cidadãos, 
póde ser comtudo mais facilitado na pessoa de um 
ministro, por certas conveniencias ou aptidões 
proprias do lugar: de facto um ministro de e.stado, 
pelo seu offi.cio physico póde mais facilmente 
commetter este feio crime, do que um miseravel 
cidadão ; porque elle é creatura do monarcba, vive 
mais do perto com ellE>, sabe dos seus passos, e 
ordinariamente de seus segredos ; e tudo isto dá 
um certo gráo de facilidade, e aptidão, que · não 
teria o individuo que não fosse ministro de estado ; 
como pois se quer que o assassínio do monarcha, 
commettido por um ministro de estado, não per
tença á espbera da lei da responsabilidade, quando 
elle abusando das prerogati v as do seu posto o coin
metteu? 

Todos os publicistas, que tratão da lei da respon· 
sabilidade, não se esquecem de enumerar no crime 
de traição um semelhante attentado ; e como em 
nossa lei da responsabilidade, ficaremos mudos em 
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tal materia? O assassinato de um monarcha con
stitucional traz comsigo immediatamente a ruína e 
dissolucão do syslema ; porque com elle se destr6e 
um dos poderes políticos, base fundamental do edi
fieío constitucional; e isto será mais transcendente 
quando feito por um ministro de estado, do que 
por um miseravel cidadão levado muitas vezes, por 
odio, ou vinganças_ particulares. . _ _ 

Disse um outro lllustre deputadp, que o nnmstro 
de estado é só responsavel, quando deixa de fazer 
aquíllo, que a lei ou seu regimento lhe prescreve ; 
e quando elles praticão activamente cousas con
trarias a seu poder legislativo, isto é, quando dão 
ordens arbitrarias, quando manejão o despotismo, 
não serão por ventura responsa \·eis ? Duas são, 
como ~isse, as grande!' classes dos crimes ministe
riaes, a execução má de autoridade legal, e man~o 
illegitimo ; e por isso os ministros são responsave1s 
não só deixando de fazer o que a lei de seu em
prego manda, mas tambem mandando cousas con
trarias aos fins, e interesses da sociedade, ~~ con
trarias á eterna justiça, e á razão. 

Desgracadamcnte, Sr. presidente. conhecemos 
os manejos que muitos ministros máos, e despoti
cos tem executado para fins sinistros, ou para a 
sustcnlacão de seus caprichos. 

Em Inglaterra tem havido ministros que para 
lcYantarem o- llabeas Corpus- e poderem pren
der á sua vontade, e desculpar seus attentados, 
cn\'iilo seus emissarios occultos a agitar o povo de 
tal ou Lal cidade, Yilla ou lugar, afim de que ao 
depois com o pretexto da salvação publica possa 
obrar discricionariamente como despota ; e haverá 
ainda quem diga que os ministros de estado devem 
ser unicamente rcsponsaveis l>elo que dcixa~em de 
fazer em suas obrigacões '! t:oncluindo pms meu 
argumento, sou de pârecer que a lei não seja mi
nuciosamente casuística, porém nunca de modQ 
algum tão geral, que se chame discricionaria : o 
meio termo é a morada da virtude. 

Achando-se entretanto na mesa uma segunda 
emenda do illustre orador concebida nestes termos. 

<< EMEXD.\. 

<< Ao art. 1. o - O ministro de estado, que de
clarar bancarota, é igualmente traidor. » 

Foi lida, e apoiada, e continuando a discussão, 
como tivesse a palav1·a, disse : 

O SR. VASCONCELWS : -E' necessario que a lei 
especifique os de li elos, não podemos alterar o que 
determina a constituicão, e mesmo, se não especi
ficarmos os delictos, ·não poderá ter a lei o effeito 
que sempre tem mostrado a necessidade de~ta es
pecificação. São os mini.stros resp_o~save1s poz 
traicão, não se defina o cnrne de tra~çao, e desse o 
ca_só, f\m . que o mi~istro atten~e contra a consti
tmção : mnguem o JUlgará tratdor, porque, pelas 
leis existentes, é só traidor o que atlenta contra a 
pessoa do monarcha. Demais como se differença o 
crime de traição do de concussão, abuso de poder 
etc., sem que exactamente sejáo estes crimes de
finidos? 

A lei, que fazemos, não é para francezes ou in
glezes, é para brazileiros, e é auxiliar da constituição 
que lhe deve consequentemente ser conforme. Torno 
a repetir, este artigo da nossa constituição é quasi 
~odo tirado da constituição de Portugal de 22, e por 
1sso a palavra traicão não póde ter o mesmo sen
tido, que tem na éonstituição franceza, é preciso 

pois definil-a, para evitar a confusão, que sendo 
condemnada em todo o escrípto, muito mais o deve 
ser em uma lei penal. Esta lei, porém da fórma que 
está redigida não póde passar, ella applica a pena 
de morte para todos os casos, e não faz differenca 
do attaque directo ao indirecto, a toda a falta impÕe 
a mesma pena. Este artigo está muito mais bem 
enunciado na emenda do Sr. Vergueiro; por isso 
voto porella, com a do Sr. Feijó. 

Disse o illustre deputado o Sr. Souza Franca, e 
não sei como póde combinar esses princípios, que a 
lei estava já meia feita na constituiÇão, pois declara 
quem é o juiz, e quem ha de ser o accusador, a isto 
não sei que resposta se deva dar, quem sabe o que 
é léi, e tem pratica do fôro, decida, se o processo 
consiste na unica declaração do juiz o accusador. 

Esta lei, não ha remedio senão repetir, deve ser 
algum tanto casuística, porque a constituiç&.o assim 
o exige, isto porém não quer dizer, que desça a casos 
particulares, mas que se especifique cada delicto, a 
fim de se não confundir com os outros, e saber-se, 
que faz objecto da lei, ou entra nella. 

O Sa. VERGUEmo:- O delicto de que tratão os 
primeiros numeros do projecto ( leu-os ) diz-se, que 
póde ser commettido por outro qualquer cidadão, 
devendo ser esta lei individual, porém nesse caso 
ha a lei geral. O ministro de estado, que chegou a 
commctter um tão execrando delicto, não devia só 
achar a pena dP- morte, atraiçoou o monarcha abu
sando da sua confiança. E' tambem das obrigações do 
ministro prm·enir quanto fôr possível, pue se pra
tique um semelhante attentado, creio que niP.~uem 
duvidaní, de que o ministro logo que commette este 
delicto, commette dous, e não só será punido como 
outro qualquer cidadão, mas tambem por infiel á 
confiança, que nelle tinha o monarcha, e vai de 
mais commetter o delicto, que elle deYia prevenir. 
Portanto é este delicto, além de tão alta consideracáo 
pois que de certo vai perturbar a ordem publica, 
accompanhado de tão aggravantes circumstancias, 
que entendo, não póde deixar de vir nos crimes da 
responsabilidade dos ministros. 

Embora se diga, que sempre ha de ser accusado, 
differente é ser accusado por outra pessoa, ou ser 
pela camara, já se ponderarão as razões, o procura
dor da corôa olhará sempre para o ministro, com o 
para um superior, e não terá tanta força supposto 
que o ministro já não tenha exercício. Devemos con-, 
siderar, que os indivíduos de uma classe sempre 
se favorecem uns aos outros, e parece, que delicto 
de tão tristes consequencias não deve ser entregue 
senão á vigilancia desta camara. Pela constituicão, 
temos de velar sobre a guarda da mesma con"sti
tuicáo, devemos portanto empregar tambem os 
meios uecessarios para que a ordem social se não 
perca. 

Em quanto ã divcrgencia de opiniões a respeito do 
methodo, porque se acha concebida esta lei, direi, 
que nella se tem seguido a letra da constituição, e 
talvez com maisrestricção, do quese deva entender,. 
quando a constituicão diz, que uma lei especificará 
a natureza dos deliêtos, seguramente não quer dizer 
o que se tem pretendido, ha grande differt;nça em 
especificar a natureza dos casos, ou especificar os 
mesmos casos. A constituicão não nos encarrega dos 
differentes casos, em quê podem delinquir os mi
nistros de estado, é comtudo necessario fazer a di
visão segundo aquelles crimes, que a constituição 
declara, e neste sentido o que se estabelece, são 
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dasses de crimes, pelos quaes são responsaveis os maior numero, do que os males originados pela 
ministros do estado. miuda exposição do cada um dos casos particulares. 

A divisão é necessaria para melhor se conhecer a declarados nas leis, e talvez, Sr. prçsidente, que em 
natureza dos delictos, e para se poder applicar uma muitos estados, e · nas grandes crizes porque elles 
-pena proporcionada. Nem um, nem outro methodo tem passado, alguns desgraçados não houvessem 
~pugna portanto com a constituição, e é da pru- cabido victimas da mais desapiedada intelligeneia 
dencia da camara escolher aquclle, gue julgar mais de semelhantes leis tào genericas, interpretadas 
apropriado; convenho que não sep muil<l geral, pela má fé auxiliada pela falta de explicação das 
porém tambem de modo neuhum deve enumerar as mesmas. 
especies. Outros honrados prcopinantcs avançárão, que 
~u propuz no meio termo a minha emenda, e sendo os crimes enunciados nos numeras ou divisões 

receio que ~ cama r a não entre bem na minha opi- deste artigo da natureza dnquelles, que tambem po
nião, pois que me tem parecido, querer-se tomar a diao ser perpettados por qualquer cidadão, não de
minha idéa em outro sontido. A emenda está di- viiio por isso formar um artigo particular de uma 
'idida em capil.ulos, c em genero~. que contém a lei do responsabilidade, que só devia tratar do que 
naturPza dos delictos de traição, na sua generali- era relativo aos ministros d~ estado, e não do que 
dade: 1•-os que attentarem de facto contra a era commum, e applicavel tarnbem aos cidadãos. 
fórma do governo eslabêlecido na constituição, e Sr. presidente, eu não nego, que muitos destes 
1odos os delicLos, que se pódem commetter debaixo crimes possão ser lambam perpetrados por qualquer 
deste genero -vem depois os outros- compromet- dos cidadãos, mas esta possibilidade excluirá por 
tendo a segurança externa-a interna-os inte- ventura semelhantes crimes do alcance dos ministros 
resses da nação.- Este methodo parece o molhar. de estado, ou pod~ráõ elles deixar de os praticar na 
Tal ver. lembro algum genero, que se deYa elas- qualidade de ministros~ 
sificar, não me lisougeio deterfeiloesta classificação Quem não vê, que ó decididamente muito mais 
com toda a exactidão, aquelles que lembrarem se facil ao tninistro de estado, do que a um simples 
devem admithr, do que e;;tou certo, ó, que todos cidadão, o pt·aticar muitos dos crimes contidos ou 
estes generos estão bem classificados debaixo do ti- especificados nos referidos numoros deste a rtigo 
tu lo de traitão. primeiro? Não estão elles nu• is ao facto dos nego-

Emquantô As especies, poderia tah-Pz ommittir- cios? Não tem elles muito mais facil a c cesso ao 
se alguma como por oxplicaçào, sem comtudo li- throno, e á pessoa augusta do soberano? E o que é 
mitar a generalidade da lei, isto parece neccssarío, ainda mais, não tem c\les comparnt iramcnte com 
porque entrando nós, como se disse, em um systc- os outros cidadãos, muito mai< 1llaios, e occasiões 
ma novo, poder.í parecer, á primeira vista, que de assim obrar? E' innrgavel Sr. presidente, e é 
alguns crimes não são da al~ada desta lei, mas esta uma verdade por si tão dara, que seria perder 
nunca de sorte, que se possa entender, que se cnu- tempo em o pret.ender demonstrai-a. · 
merão as especies, porque por maior que fosse a Seja-mP. ainda permiUido o fa1.er-me eargo de 
nossa pcrspicncia, algum~ po(lerin e,capar. Em IIm responder a outros argumentos, que ouvi produzir 
estabelecendo na emenda tres gráos da eulpa, pro- um dos íllustres deputados, que me precederão a 
ponho Ires pena~. Volte porém o projccto ú com- fallar. Disse e\le, que lhe parecia ser excessiva a 
missão para novamente redigir e,te artigo segundo pena de morte para taes crimes, e que a privação do 
as opiniões ex pendidas. lugar, o degredo. e a perda dos amigos basta vão 

O Su .. Cosu AGui.AR: --:- Sr: prcsideu17, po_sto que pa~a a punição ~o crimo. Sr. p_rcsidcnto, _ni~gucm 
a matcna deste art1go prtmetro tenha stdo tao elo- mats do que eu e certamente l_ao conlrano ." pena 
qucntemente debatida pelos illuslrcs deputados, que de morte; que ~ó d~ve ser app_hca<!a .em ranss~mos 
me precederão, comtudo ouvindo enunciar aqui casos, . com mutta ctrcumspeç«o, c so nos gravtsst
principios, com que me não conformo, e havendo ·mo~ crtmes .!!rovados em P•:oc essos r~gularcs, prm
po~ outra ,Parte assignado o presente projer.to, em ctptad~s , fettos, c ~onc!Utdos debmxo de toda~ as 
cup doutnna convenho de alguma maneira, como formalidades prescnptas na~ lets, tenho dtsto 
já em ou_tra sessão retlecti, eu sou portanto forçado n:t~mo dado proyas, .e _folgaret sem pro de ter occa
a dtzer amda alguma cousa, até para motivar 0 meu s1ao ou lugar na let a que np~gar-m~ , para salvar 
voto nu fim da discussão, sobre o vencimeuto ou um desgraçado, mas como, Sr. prestdente, como 
n ão vencimento deste artigo. Alguns honrados sa!v~r, como deixar de impor a p~na dll morte á u~ 
membros, que se tem declarado contra a doutrina mmtstro de estado, que esquectdo do q11e deve a 
do artigo, avançárão, que não sendo possivel com- palria, do que dcv~ nos seus concidadãos do que 
prehender na sua letra todos os casos cspeciaes deve finalmente a st mesm o desce ao abysmo de 
em que os ministros de estado podem commcttcr ~ commetter tão execrandos, ~ atrozes crimes, como 
crime de traição, seria por isso melhor, que a lei se os . que ~e e!lumerão em muitos dos numer os deste 
e>:plicasse em lermos tão geraes, que debaixo desta ar\tgo :{>rtmetro ?· . . • 
generalidadil se incluíssem todos os casos, por que , Se na? é possn:el d~uar de tmpor a pena de .morte 
pudessem ser accusados de traicão. n um sunples ctdadao em certos a deternunados 

Sr. presi~ente, é partilha do gencro humano, que crimes, C?mo e!JtâO ~roceder com m~is brandura, 
asmelhoresmstituições importem sempre dentro en1 e com mats cons1deraçao contra um nnmstro de as
si o cunho da imperfeição, e que raras vezes os homens lado, que se torna ré21 de ma iores crimes, ~bnsando 
ac':ordem, sobre as co usas as menos complicadas, e da confi,an~ da ";a~~· c po':'do-a ta\v~z as b~rdas 
felizes del\es, quando dos choques das optniõcs pó de de temvets preçtptctos, e amda da dissoluçao de 
nascer a verdade I! Entretanto, se me fosse possi- todos os laços soCLaes 1 
vel trazer agora .á cons!deração desta camara todos O céu para sempre a _parte de nós tal desgraça, 
os graves maios, e fatalidades que se tem seguido da mas se por fatalidade do tmpcrio nós fossemos tes
fait.a da devida explicaÇ~1o das leis, eu poderia com temunhas de tamanha calamidade a necessidadf 
mats firmeza demonstrar, que ellas são em muito mesma, a salvação publica nos forçaria a impôr tal 
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pena. Ouvi lambem dizer, que a priva~o das honras, · Taes são, Sr. presidente, em pequenos qnadros, 
que a perda dos amigos, e que o desterro erão bas- os males provenientes de uma banca-rota, males 
tantes para a puní~ão dos ~rimes. en1;1nciados em q_ue a ~rovidencia para sempre aparte de nós, e taes 
muitos dos numeras deste artigo pnmcuo. Sr. pre- sao poJS HS razões, por que, approvando a emenda 
sídente, o desS'raçado, que ~~tr~ n:u_ne não mer~ce do Sr. Li_no Coutinho,eu peço que ella seja inserida 
aquell<> em CUJO pe1to cabe, Ja nao d1go a execu~ao, neste arhgo, afim de precavermos as desgraças que 
mas ainda a ídéa de taes cmnes, o desgraçado, qu<:~ do eontra;io podem occorrer motivadas, quando 
wna vez se animo11 á pôr em pratica taes 'horrores, não sejão pela maldade e pela ambição, ao menos 
não é digno de sentir, nem mesmo póde, taes rc- pelas falsas medidas e por todos os eiTeitos quo dellas 
morsas, paraelle tudo, aexeepçá? da !Dorte~ é nada, se seguem. 
quem é ca:{'U de senhr taes pnvaçoes, na~ pódc, O Sn. Ln<o CouTINHO :-Sr. presidente, o minis
!'âo é posstv~l CO!flmetter semelhnn!es _at_roc•~ades. tro podendo fnzer tudo para acabar com o systema, 
Ines são,. Sr. presld':_nte, os meus pr:ncJpros, acerca usando do dh~ersos estrata:gewas, póde~ vendo que 
da L?atena em ql13stao, e ~es as razoes, porq~e v o- a nação se acha empenhada, declarar banca-rota. • 
t~r~r para que P.asse o artJgo~ quando nao _sB;Ja re- Uma nação quo declara banca~rOt3, dissolve tQdos 
d>g<do como esta, ao m~nos em conform1dad~ de os nós da sociedade, dissolve o estado, acaba com 
algumas emendas, que YCJO na n:eza. o credito e boa fé nos pagamentos dos devedores 

E de entre estas parece-me, que a dos honrados aos credores emfim acaba de uma vez com a so-
membros, o Sr. Vergueiro, e o Sr. ClcuJente Pereira ciedade. ' ' 
preenchem os fins que _nos prop~mos, elbs compre- Eu lembro, não é minha opinião, é de todos os 
hendem, para assim dtz~r, quas1 toda a d?ulrtna do publicistas, que olbão a declaração de banca-rota 
arhgo, que póue ser red1g1do em conform1dad~ com como o primeiro de todos os crimes, que o ministro 
ellas, c com algumas outrast que lambem _estao na pódc coiJlmelter, mesmo no tempo da constituição 
nteza, _e qu_c apenas dlst;repao "!'I cxpre~sues, e '!~ de F rança escolherão esse grande homem Neker, 
~edacÇa?· Nao s~ndo porem posstvel proceder-se JU tal era o medo que tinhão do ministro de finanças, 
a _vot~çao em VlSta de tantas emendas, e na com- que houvesse de declarar banca-rota, po1·que então 
phcaçao das mesmas, eu . adapto de noamente a estava acabado 0 systcma: chamarão tres ,·ezes a 
Ie~hrança. do Sr. Verguet~, quan~o ~voltar este este grande ltomt:m, unico q;uo podia. dar provídcn
artlSO c~m todas as emendas a commLssao, afim de c ias e levantar planos para tr sustP.ntando as finan
ser redtg:tdo n<:tvame_ntc. em prcsenl.:'-"'l. das mc~mas ças publicas, por eonscquencia, devc-rnos sempre 
emcn~as, c da dtscussao, que teve lug~r sobre toda a ter medo quo appareça um ministro que, querendo 
matena, porque de outro modo soru envolver-nos •líssolvPr a nacão declare banca-rota: isto não 
em no v as questões, quando procedermos á votação pó de d~i:.ar do. ser crime de alta traicão e quero 
da matcria, O!! da d?ulrína de cada uma deltas o que como tal se declare. • ' 
que tudo se ev1ta segumd9·se o.rncthodo apontado, 0 Sn. 1\lARcos ANTONIO:_ Não duvido que so 
. Resta-me finalmente dJze~ atn~a ?lguma rousa accreseente o crime de banca-rota. que é canse
acerca da emenda ~o Sr .. Lmo Coulln~o. so?rc a quente,; dissipação da fazenda publica. Não 1Í este 
qual, apezar de apotada,, am~a não ouv• fallar. objecto, sobre que pretendo tratar, porém sobre 

P~z a cmenda~o Sr. Lmo Couttnho (!c·J<...:r) ,qua~to outra cspecie de que fallou o nobre deputado que 
a nnm, Sr .. pres1dente, a bauca-•-o.ta e sen> liuvlda me precedeu. 
um dos matorcs cnme.s, que um m1msLt'O de cstnd() • • ._ 
púde commettcr, 6 um daquelles que geralmente ~c n enhum modo me conformarei ~om a ~pmtao 
ataca quasi totlas as classes dos cidadãos uc um cs- do ülustr~ deputad?, emquanto .constdera JllS;I.a a 
tado c para. assim dizer a economia toda de uma pena capttal em debctos ta_es. Cru~e~ mtnts~cnaes. 
nacão. segundo o ~eDsar de ~ur~o.s publictstas, !!aG d.~-

Á banca-rota ataca as principaes fontes da pro- vem ser pun1dos com l!'D ~Jgorosa pena. E Jnutto 
duecão, destróe D estímulo do trabalho e da indus- n";t~ral que a cleme!JC!a d~ moua~cha perdoe ao 
tria; produz emfim sobre a riqueza geral os ma~s ~mmstro, que tcn1 v1v1do ta o proxJm<_J ~o m esmo 
atrozes cfTeitos. O estado não pagando as suas dt- •'?Pe~ant~. E como poderã ~st.e permtttlr, que e:.
,.ídas, os seus credores experimentao unl vazio in1- f!Ire us maos ~o algo-L. um mtntstr,? com ,quem \em 
rnenso em seus teres e são para assim dizer força- t1~0 tantas e ta o frequentes relaçoes \ Certamente 
dos á uma reduccão· de des pezas na mesma. pro- na? hav erá mo"!'archa, que em tnes Clrcumsta?:C~tl s 
por cão. · det:!'e de. exercitar ~eu poder moderador e d1re1_1o 

· . . . - ~ d43 agractar; e por ISso sou de p3.recer que se o ao 
. A dimUJUlÇ~o das despezas dos grandes caplta- trate da pena ultima para taes crtrnes, porque nunca 

hstas, dll!nnutnd9 t&mbem o~ tubalhos da lndus- terá exccur.ão egsa lei, por não ser conforme aos 
tna, do commerc>o e ~~ ag:'cnltura, lança 0 des- sentimentôs do coração humano. 
alento ~m ~odos os .esptnlos, estes males reoes se IXão sendo exequivel a dita pena, voto qur. 0 pro
aggravao amda !flals pelo ~edo e pela desconfiança jeclo volte ã commissão para ser novamente redi
que a exper!encta _do pas.ado espal~a sobre .toda• gido conforme lembrou 0 Sr. Vergueiro. 
as transaccoes sottaes. Todos occultao suas .r1que- · ' . 
zas e ester ilisão os capitaes ass im para si, como O. S~. Cosn Acuun: -Sr. pres1~ente, eu me 
para 05 outros. O agricultor, 0 fabricante, 0 com- servuet dos proprws argumentos do lllus\ re d epu
merciante e 0 trabalhador, nada fazem, nada trocao tado que acabou tJ,e ~aliar, para outra 1'ez fir~a~ o 
sem que recebão á vista 0 equiYalente ; e 3 circu- meu voto_e conclutrel dos seus m esmos prlnc.Iplos 
!ação não se fazendo já pelo soccorro e por meio do o contrarto do que elle pretende ~s\abelecer. 
credito, que dá movimento a todos os valores, _ Seguramente que uma das mats nobres. J!r~roga.
desde que se ior.wão e que os entrega e applica ao tJVas do poder moderado~, !'-~ fórma ~a ~1v1sao dos 
consumo sem nm equtvalente real e actual, não se poderes pela nossa const~tlllçao, é o dt~tto de per
podem multiplicar os meios de e:ristencia, de pros-- doaJO " n1od~rar as penas tmpostii.S aos reos condem
petidade e de riqueza publica. · nados por sentença; mas é tatnbem certo, que uma 

5'7 
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das melhores garantias constitucionaes, é a effecü
•·idade da responsabilidade dos ministros de estado, 
decretada nesta camara, na fórma do art. 38 da 
constituição: e porqtte seja attribuição propria do 
poder moderador o direito de agraci~r, deixaremos 
nós por Yentut·a de cumprir com o nosso deYer? 
Não, Sr. presidente, por maneira alguma se de1·em 
a1·ançar tacs princípios, que eu combaterei sempre 
com todas as minhas for~as. 

Demais, deLuria o poaer judiciario de applicar 
lambem as penas impostas aos réos, só porque elles 
podem ser perdoado>. Deus nos livre que seme
lhante consideração pudesse ter lngar. Cumpm 
esta camara conl o s:cu dC\rer~ façamos o que ú da 
nos!:ta privaliva. attribuic.ãot cumpra o senado tarn
bem pela sua parte o quê lhe compele fazer, e não 
temamo5 que os réos possâo escapar ao justo cas
tigo dos seus critues, se a tanto se anitnatem. 

de melhorar o estado das financas, deve pedir a sua 
d~míssão e nu~ca de_clarar banca-rota ; porque 
amda quo o crar1o esteJa em atrazo, o credito sem
pre St conserva, pois os credores da fazenda pu
bl!ca espcrão. ser pagos, lo~o _que melhorar a nação 
e >sto nao pode fazer o mw1st ro que não tem ta
lentos, • 

O Sll. !II~Rcos :-Já disse, que isto é ~tma conse
quencia da dissipação dos b ens publicas. 

O Sl\. Cosn ÁGUIA.!\ :- Não estamos no mesmo 
caso. 

O Sa. Das :-Puecc que sendo eu ecclesiastico 
não devia de mui prornpto approvar a pena d; 
morte que se estabelec~; ó verdade que eu quereria. 
que antes 99 réos escapassem, comtanto que não se 
punisse um innocente. Emquanto ao methodo d~ 
classificar os crimes: a nossa conslituicào mnrca 
a~uelles, pelos quaes se póde ennumcrar as espe
CtOS de sua natureza, e esta espectficacão não póde 
ultra passar dos d~lic tos que são emiumerados na 
constiluicào. 

Conve1Ího que o artigo vá d~ novo á redacção, 
para se tomar em consid~racão as en1endas, prin
cipalmcnt~.> essas que silo apo1adas com grandes Rr
gumentos; e direi sempre qui3 deve morecer multa 
altenção aquclle crime, contra a suprema lei das 
nações e que o ministro que a\acar a liberdade e n 
segurança da nação, d~\-e ter « maior pena. 

A este tempo, mandarno â mesa as seguint.es 

Seja-nle tambem permíltído dizer. que não é 
mesmo crivei, que o pouer moderador use immode
radamenlo e sem a dovida circumspecção do direito 
de agraciar: elle ~ uma das partes mais interess~das 
na união do todo e na conser.-ação de todos os po
cieres politicos; s~ja-me ainda mais pernüttido 
~tYançar que taes circumstancíns politicas havcrãot 
qne tal será. o e~tado das cousas., qu~ mui1t:~s Yeze~ 
<irh:ará mêsrno de perdoar, so a opinião publica so 
tiwr dcsom·olvido ue uma maneira contrat·ia ao 
S<'u modo de pensar; c ~u poderia em prova ao que 
digo ll'i\Zer alguns factos da historia, se este fosse 
o lugar. Quant-o mais que a gr:tYidadc dos crimes, 
c o inlo~reõsc geral da soricdade, contrabalancilo « l'll.OPosns 
qua>i sempr~ o desejo de pt)r em pratica tão sulili- O Sn. VEnG~EinO ;- «Proponho: 1• que se de-
m~> pn•rogati,·a. cida por votacão, se a loi ha de ser em termos ge-

DiS>C mais o íllustrc lllembro que me precedeu, ncricos, ou sá ha de especificar todos os dolktos, 
IJIW lhr parecia que n hanca-rotn, de que se havia on 5,, IM de seguir um termo medio. 
lembrado o Sr. Lino Coutinho, na sua emenda, sns- « 2.• Que, 1·encido um destes quesitos, volt~ u 
1ent:ula c approYaua por mim, •e achava cumpre- pt•ojecto com as emendas ú commissão, a que assis
h••ndida na dis>ipa~ito dos bens publicas, por que tirilõ 05 autores das emendas c nella se redija nova
Não l'~sponsaveís os ministros de estado na fórma mente 0 que se vencer por maior numero.» 
dn n. G, do art. 133, cap. 6• da constituicüo: mas 
cu pero licença ao honrado mombro paú pondc- O Sn. SouzA Fn.u'<ç,, :- "L• Devem suppri
rar-lhe, que podendo ha,·er dissipacào ou dclapi- mir-se no artigo todos os crimes, que o ministro 
rlnçi•o de bens, sem ha\•er banca-rota', parece que a pódc eonunctter como cidadão, t ratando-se sómente 
iMa da dissipação de bens não comprehende ~m si daquelles que póde commetter como ministro de 
a de uma ~anca-rota, e é por isso que julguei muito estado, em razão do seu ollicio. 
pr·~ciso fnzor cxplicitn menção deste caso, que con- « 2.• E os crimes de traição, que elle póde com· 
sidero de grande transcendencia. metter çomo ministro de estado, serão positiva-

Sr . presidente, escuso accrescenlar mais alguma mente descriptos e marcados nesta lei1 segundo 
causa, ao que já ponderei na primeira ,·ez que fal· algttmas emendas o querem, ou em geral serão de
lei a este respeito; bastari1 sõ lembrar muito em marca dos pela. parte objectiva de traição ao impe· 
r~sumo os males que se t~m seguido a lodos aquel- rante, como constitucional e aos poderes politicos, 
les estados, em que se tem seguido banca-rota. delegados pela nação; fixando-se o maximo, media 

Ahramos, senhores, abramos os annaes do mun- e minimo das penas e deixando á consciencia dos 
do e veremos com admiração, que as grandes épocas jn~zes a. qualificação c grão de criminalidade, para 
da his lorin, que as revoluções que as caracterisão a tmposu;ào da petta.» 
c que até as menores commoções politicas, corres- Forno ambas lidas e apoiadas; e postas em discus-
p~nde~ aos vícios da renda publica e da sua admi- são, disse 
mstraçuo. Este resultado e o mesmo por toda a o SR. Ln\0 Coummo:-Sr. presidente, a indi· 
parte, em tod(IS os tempos. em todos os povos e em cacão do Sr. Ver"'ueiro é conform e com os discur
to~os os govern?s; e este concurso dos mesmos ~f- sos, que se tem expendido, e para que a votação 
fetlos rcJ?rOdU~Jdos pelas ID':_Smas cau~as em ctr•J seja, segundo a constituição. Esta lei niio póde ser 
cumstanctas ~1versas, mostrao melhor do que ra- .

1 
tão generica, como têm pretendido muitos Srs. dB

zões, o '11!-e den:? avall:ça.do. . pulados, ha de descer mais abaixo do que a conslí-
Resurumdo mmhas td~as, ~ustento ? que d~sse, e i tuição; porque de outro modo, niio faríamos lei 

peço8~ue a emenda do Sr. Lmo Co11lmho SeJa ap-lnenhuma. A constituição marcou para assim di2er, 
pro v a. classes e é preciso que façamos agora as ordens: 

O Sn. LlNO CouTJN_HO :-E' um grande crime de- mais geral do que a c onstituiyão não póde ser: pois 
clarar banca-rota e cnm~ ~e alta tralçã!!_. O homem a c~nstituição diz -uma le1 particular especitl· 
que [o r chamado para munstro, e que naQ fõr capnz c:.ra, etc.,~ portanto não póde ser mais geral. 
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Qualquer que seja a decisão da camara, que ha 

de ser conforme á constituição, por ella se ha de 
regular a commissão. 

O Sa. SouzA FRANCA:-Havendo tantas emendas 
é indispensavel que haja ordem na votacão: o meu 
Yoto é com effeito, que volte á commissão; porém 
deve esta ter as bases para fazer o seu traballio. 

Na minha proposta. eu indico as que me parecem 
indispensaveis, a saber : 1 a se deve só a lei compre~ 
heuder os crimes que são propriamente do officio do 
ministro de estado; 2a se estes crimes devem ser ou 
não especificados; eis aqui duas bases, sobre que a 
commissão poderá redigir novamente o artigo. 

Peço em consequencia ã V. Ex., que as proponha 
á votação. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Não se póde pôr á vota
ção o que pretende o illustre deputado; pois isso é 
decidir então da doutrina do artigo . Ponhão-se á 
,·otação os quesitos do Sr. Vergueiro, que não têm 
este inconveniente, c depois vá á commissão para 
esta, com audiencia dos autores das emendas,poder 
trabalhar melhor. 

O Sn. P.\UL.\ SouzA:-(Não foi ouvido.) 
Tendo porém ultimado o seu discurso, offereceu 

a seguinte 

n IXDICAÇi.O 

'' Se se vencer a indicação do Sr. Vergueiro, pro
ponho: 

(( 1. o Que voltando da commissão o projecto, não 
se aceite nova emenda, sem ser apoiada por mais 
da terça parte dos votos. 

(( 2. o Que a com missão apresente no dia se
guinte a sua nova redacção. >> 

Foi apoiada; e continuou a discussão sobre as 
primeiras. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, o Sr. se
cretario, quando propoz o seu plano de votacão, 
admittc que seja a lei casuística, e é contra o ·que 
aqui se tem fa llado : é preciso primeiro decidir se ha 
de ser casuística ou generica, e por isso a votacão, 
que propõe, não póde ter ainda lugar. • 

O SR. VERGUEIRO :-Na minha proposta não se es
tabelece base de dout1·ina, estabelece-se a do me· 
thodo, sem o que não se póde tratar da doutrina : 
emquanto isto não estiver decidido, não póde haver 
votação. 

Ultimando-se a discussão sobre esla materia, foi 
posta á votacão, segundo a proposta do Sr. Ver
gueiro ; e cômo fosse esta approvada na terceira 
parte do 1 o §, a saber-ou se ha de seguir um ter
mo médio-e em todo o segundo, julgou-se prejudi
cada a do Sr. Souza França. 

Foi tambem approvada, em ambas as suas par
tes, a do Sr. Paula e ~ouza, tendo-a o Sr. presi
~ente offerecido á discussão, e não havendo quem a 
1m pugnasse. 

Em consequencia os Srs. deputados, membros da 
: co~missão das leis re~ulamentares pedirão para se 
· re~~rarem, afim de adiantarem o trabalho, de que 
erao encarregados, e foi-lhes concedido, assim como 
aos autores das emendas. 

Entre os illustrcs membros da commissão, foi o 
Sr. secretario Costa Aguiar ; e fazendo as suas vezes 
o Sr. Araujo Vianna, leu os seguintes 

OFFICIOS 

P1·imeiro 

cc Illm. e Exm. Sr.-Tendo Sua .Magestade o Im
perador,. mandado expedir 1?-~ data deste, as ordens 
necessanas, para que o cap1tao-mór José Matheus 
da G_raç~ Leite de ~ampil;io, apresente provas legaes, 
que JUStifiquem o Impedimento, em que diz achar
se ~e v~r entrar, como. de_putado á assembléa geral 
legislativa ; pela provmcta de Sergipe, no exercício 
do seu lugar : assim o participo a V. Ex., em res
posta ao seu offiCio, da data de h ontem, para o fazer 
presente na camara dos deputados. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Junho 
de 18"26. -José Feliciano Fernandes Pinheit·o.
Sr. José Ricardo da Costa AguiAr de Andrada.»
Ficou a camara inteirada. 

Segundo 

« Illm. e Exm. Sr.-O senado envia á camara 
dos deput~dos a p~oposição junta, c pensa que tem 
lugar pedtr-se ao Imperador a sua sanccão. O se
nado em cumprimento desta determinacão da con
stituição, art. 57, me ordena que remetia a V. Ex. 
o projecto incluso para ser presente á camara dos 
deputados. 

n Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, 20 de 
Ju!!ho de 1826.-Joào Antonio Rodrigues de Car
ralho.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada.» 

« PI\OIECTO 

cc A assembléa geral legislativa decreta : 
cc Art. l. o Poderá obter carta de naturalisacão 

todo o estra ngoiro, que tendo a idade cumprida· de 
21 aunos, e 4 de domicilio fixo no imperio. com boa 
conducta, o qne legalmente provar&, justifique mais 
qualquet· dos seguintes requisitos. 

<c 1.0 Ser casado com mulher brazileira, e ter 
offi.cio, profissão,_ 01;1 occupação, de que possa ho
nestamente subs1st1r. 

<c 2.0 Possuir no imporio, ou um capital do valor 
pelo menos de seis contos de réis, por bens do raiz, 
commercio, agricultura, e industria, ou mostrar ter 
o rendimento annual de trezentos mil réis, do qual 
possa honestamente viver. 

« 3. o Ser versado, e distincto em alguma scien
cia, ou arte liberal, por alguma produccão, ou es
cripto quo o acredite, ou que por este motivo goze 
de pensão, ou ordenado, ficando ao conhecimento 
do governo a qualificação do merito. 

cc ~.o Ter feito serviços á nação, e por taes reco
nheCidos pelo governo. 

cc Art. 2. o A excepção dos direitos políticos mar
cados nos arts. 91 e 97 da constituição, aos natura
lisados nos termos do art. 1°, e qualquer das 4 con
dições acima exigidas, não JlOderá competir o exer
cício dos outros direitos pohticos indicados na mes
ma constituição, senão quando, além dos requisitos, 
que ella exige para os cidadãos natos, tiverem tam
bem o de dez annos de domicilio no imperio, sem 
interrupcão contados da sua primitiva residencia. 

« Art: 3. o O naturalisado deverá prestar nas ca
maras respectivas, em livro para esse fim destina
do, juramento de obediencia, e fidelidade ao impe
rador, á constituição, e ás leis do imperio, com total 
renuncia dos direitos e fóros do seu paiz. 

« Paco do senado, 20 de Junho de 1826, 5° da in
dependéncia, e do ímperio.-Visconde de Santo 
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.Amaro, presidente.-Joã<~ Ant<~nio Rodrigues de 
Carvalho, 1° secretario.-Barão de Valença, 2° se
cretario.» 

« Transmittido este balanco á camara, ella fará 0 
seu juizo, e dará as providencias legislativas que 
em sua sabedoria reconhecer necessarias. ' 

Sendo lido, ex.igio o Sr. Paula e Souza, que se 
remettesse a uma commissão antes de o mandar á 
imprensa, para ser admittido á discussão, c conveio 
a camara em que fosse remettido á de leis regula
mentares. 

« Paço da camara dos deputados, 19 de Junho 
de 1826. - Assignados os senhores das commis
sões. >> 

Feita na mesa a leitura do costume, disse 

Deu igualmente parte o Sr. Araujo Vianna de 
uma carta do deputado eleito pela província da 
Parahyba, Francisco Xavier l\lonteiro da França, 
dando as razões de não ter comparecido; e remet
teu-se á comm~ssão de poderes. 

O SR. PAULA E SouzA :-Sr. presidente, eu diria a 
V. Ex., que reservasse o parecer, para quando esti
ver a camara cheia, e o autor da indicação presente 
porque a ma teria é muito seria, e muitos desses se2 
nhores poderãõ fallar sobre ella. 

Em seguida-.rdatou o Sr. Odorico, pela com mis
são da redacção do Diario, este 

O SR. PRESIDENTE propoz o adiamento reque
rido, e foi approvado. 

cc PARECER 

<< A commissão de redacção do Diario, observan
do, que com o augmento de mais uma hora de ses
são, sobrecarregão-se os tachigraphos de tal modo, 
que não pódem dar conta dos trabalhos em dia : 
)lropõe para ajudar os mesmos tachigraphos a José 
Rodrigues de Amorim, com quarenta mil réis men
saes durante a sP.ssão unicamente. 

" Paço da camara dos deputados, 20 de Junho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. ))
Foi approvado. 

O Sn. LEno leu pela commissão de fazenda e com
mercio este outro. 

<< P.\1\ECER 

« As commissões reunidas de fazenda, o commer
cio examinarão -tt indicação do Sr. deputado V erguei
ro, pam que nomeando esta camara uma commis
são. de quatro membros, convide o senado a que no
meti' outra de t.lous. e que reunidas inslituão um 
~xa!tw do Banco '!o Brazil, ~obre ~s bases, qne elle 
1ndtca, e proponhao as provtdenetas legislativas, de 
que se lembrarem, afim de pôr o banco em harmo
nia com os interesses da fazenda nacional e do 
commcrcio em geral; e outrosim um projecto de lei, 
que ou prorogue o actnal banco com os melhora
nlCntos, que entenderem, ou organise um novo ban
co, que haja de principiar o seu giro, findo o praso 
concedido ao que existe. 

« -~s comiJ?-issões tê~ o pezar de dizer, que sen
do ut1l a medtda, toda na ultrapassa das attribuicões 
desta camara, não achando ellas na constituicão 
artigo, que a autorise para abrir semelhantes exa
mes. 

« Por isso pensão as conuuissões, que não deven
do a camara entrar na nomeacão de tal commissão 
mas sendo util conhecer o estâdo do banco nas sua~ 
r~lações com a fazenda. nacional, e com o commer
ClO, e saber se tem haVido na sua administracão in
fracções da sua lei organica, que se deve offiêiar ao 
govern?, para que mande exigir do banco um balan
ço explicado, que claramente mostre o seu estado 
actual, e responda satisfactoriamente aos quesitos 
da indicação do Sr. Vergueiro, accrescentando-se
lhes estes outros.-Quaes os subsídios, que o go
verno .dera ao banco, e quaes os seus productos e 
qu~ndo cessou a sua percepção.-Qual a lei que r:.u
tonsou o banco á emissão extraordinaria de notas 
em circulação. 

Leu ainda o mesmo Sr. Ledo outro parecer da 
commissão de fazenda, sobre o projecto de lei do 
Sr. Vergueiro, para estabelecimento de typogra
phias nas províncias do imperio (•) : houve igual re
q_uerim~nto de adiamento, que se approvou, defe
nda a dtscussão para a sessão immediata. 

Veio entretanto á mesfl o seguinte : 

O F FI CIO 

« lllm. e Exm. Sr.-RemeUo a V. Ex. para serem 
presentes á camara dos deputados, os mappas e me
moria, que acabo de receber da província de Per
nambuco, e constão da relacão inclusa. 

cc Deus guarde a V. Ex." Paço, em 20 de Junho 
de 1826.-JJarão de Lages.-Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. >> 

IC RELAÇÃO QUE ACOliPANHAVA O OFFICIO 

cc 1\lappa dos corpos de 2• linha da província de 
Pernambuco. 

cc 1\lappa da força de artilhel'ia de 1 • e 2• linha, 
para guarnecer os pontos fortificados. 

<< 1\lappa dos corpos e destacamentos de l• linha 
do exercito, que se achão na província. 

« 1\lappa do armamento que precisa vir da côrte, 
para armar os corpos. 

c1 1\lappa do estado actual da arlilheria, e muni
ções, que são capazes de ser':ir, e das que faltão 
para o estado completo das fortificações. 

c1 l\lappa da. força de artilharia de linha, que 
deve guarnecer as fortificações da Ilha de Fer
nando. 

« 1\lappa do estado actual da artilharia, e muni· 
ções das fortificações da Ilha de Fernando, e do que 
precisão para o seu estado completo. 

cc 1\lappa recopilativo das despezas feitas nos ra· 
mos militares. 

c1 l\lemoria descriptiva do estado das fortificações 
da costa da província, quarteis~ armazens, paiol de 
polvora, e mais edificios militares. 

cc Secretaria de e;;tado, em 20 de Junho de 1826. 
-Assignado, José Ignacio da Silvo. l> 

Sendo lido pelo Sr. Araujo Vianna, foi remettido 
á commissão de guerra. 

O Sa. 1\IAu. leu. nos termos seguintes, a copia 
do parecer das commissões reunidas do senado e da 
camara, para a organisação do formulario do reco· 
nhecimento do príncipe imperial. 

. (*) Não vai t_ral!scripto o iparecer; *porque tendo sido retirado da mesa na sessão de .22 a reque·j 
nmento da comm1ssao por não estar conforme com o regimento não foi achado entre os papeis a ella 
pertencentes. • 
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G ~.4-EÇI;.I\ 

« As duas commissões das camara11 dos senadQ
res e deputados , en~arregadu d~ o~ga~lsar ~for
muÍario do reconhecimento do prmc1pe unpertal, e 
reunidas para esse fim, tendo accordado, depois de 
ponderada, e discutida a materla,_ em quo o dil_o for · 
111ulario s<> decretasse por umo. le1, oflereccm a con
sidera cão da assembléa .~ra\ legislativa o seu pro
jacto com a formula do mstrumento, d~ qoo nelle 
se faz menção ; e assentão que a propostção, e ~ts
cussào, de"e ter principio no senado, por ter s1do 
delle a iniciativa. 

• Art. 10. Uma eopla authcnlica do instrumento, 
de que trat.ão os artigos 3, 4, 5 e 6, será impressa 
c publicada por decreto do imperador . 

« 'PROJ'P:CTO 'DI; J.lJI 

n A assembléa geral legi~lativa do impcrio do 
Brazil decreta : 

« Art. l. • O acto solemne do reconhecimenLo do 
a~tual, e dos futuros principos imperiaes, corno suc
cessores do tbrono do impcrio, se.-á celebrado pela 
assernbléa geral, reunida no paço do senado, no 
dia, a hora, que se designar por accordo de ambas as 
camaras. ~ 

• Art. 2.• lle unidos os senadores, e dep11tados, 
o presidente (ará verificar o numero de uns, o 
ouuos ; e achando-se presentes os membros de 
cada uma das camaras, que são precisos nellas para 
a celebração das suas sessões, na conformidade da 
constituição lit. 4• cap. 1• art. 23, annunciará por 
um breve discurso o fim, para que so congregou a 
osscmbléa gcral lcgisla.tiva. 

• Art. 3.• Feito o annunc io pelo presidente , 
declarada a approvação da asscmbléa geral pela 
mo ncírn observndn na.s cnrno.ra.s, o primeiro sccn:
~J.rio do scna.do lavrara em duplicado o instrumento 
deste aclo s olemne de rcconhccúnento do principe 
imperial. 

" Art. 4. • O instrumento h a de conter e• pressa, 
c necessariamente; 1• o a.nno, mez, dia, hora, e 
]ugnr. em que se celebrou o neto do reconhuci
mento ; 2• o numero de senadores, e deputados, 
quo a elle Corão presentes: 3• o nome do presi
dente, que u dirigio ; 4• o nome do pr!ncipe im
perial com todos os sobrenomes que \tçer, o os 
nomes tle seus augustos pais : 5• o dia, mez, e 
aum> do naseimento do principe imperial, e o do 
sou baplismo com declaração. do lugar onde, o da 
di!!nidade, ou pessoa ecclestasttca, por quem lhe 
fot ministrado. 

« Art. 5. • Acabada a escripturação do instru
mento em d up!icado, o segundo secretario do 
senado lerá em voz ·aua os dous authographos; e 
lido• os en tTRgarA ao primeiro para (at er nP.lles d 
declaração desta leitura, encerrai-os, e subscre
Yô-los. 

« YOnJIULA J>O INSTRUH&NTO 

" Saibão quantos os le instrumento viremj que 
no aono do na.scimeo lo de No•so Senhor esus 
Christo de mil oitocentos e vinte seis, quinto da in
depcndcncin do impeli o do Brazil, aos-do tnez de
pelas-horas da manhã, nesta muito leal, e heroica 
cidade do Rio de Janeiro. no paço do senado, onde 
se reunirão as duas camaras, de que se compõe a 
assembléa Geral legislativa do irnperio, estando 
presentes- senadores, e depuladvs, sob a presi
dencia de F. para se fazer o reconbecim.:nto do 
príncipe imperial, na conCormidilde da cnnstituiçao 
lilulo q uarto, capitulo primeiro, a rtigo quinze, 
paragrapho terceiro, se procedeu ao acto solemne 
ao dito r econhecimento ; e o Senhor D. Pedro de 
Alcantara, João, Carlos, Leopoldo, Sal..,ador, B_i
biano, Francisco Xa..,ier de Paula, Leocadio, llh
guel, Gabriel, Ilapbael, .Gonzaga ' princjpe im
perial, filho le~itimo, e primeiro va rão existente 
<.lo Senhor D. l'edro primeir n imperador constitu
cional, e defensor perpetuo do Brazil, e da Senhora 
D. Maria Lcopoldina Josapha Carolina imperatr iz 
sua mulher, nascido nos dous dias d o mez de 
Dezembro de mil oitocentos e vinte .. , cinco, e 
baptisado aos no,·e d o dito mez, c anno nn im
perial c.welln desta curte pelo Exm. e n c..,crendis
simo D. José Caetano do Silva Coutinho biSJlO 
diocesano. capelliio-mór de S. ~1. Imperial, pcl:l 
assembltiu gcrallegislath·n foi reconhecido por s uc
cessor de seu augusto pai no tbrono, e corua do 
imperio do Brazil, segundo a ordem da successão 
estabelecida na conslituiciio titulo quinto, capitulo 
quarw,.artigo cen~o e dei csete com todos os direitos 
e prerogalivos, que pela mesma constiluição com
petem no principo imperial succosso1' do Lhrono. 

« E para perpetua memoria se lav rou este auto, 
em dupliCildo, na conformidade dn lei , P!lra os Go; 
nclla declarados, o qual foi lido por F. segundo 
secretario do senado, orn voz inteiligi..,el perante a 
asscmbllia gorai legislativo, cujos membros abaixo 
vão assig1tados; o eu F- primeiro secretario do 
senado o escreri o subscrovo-se~uem a s assigna.
turas.-Josc' da. Cru: Ferreira..-Josi A11tonio da. 
Silva Alaia.-Visconde de L ol"l"let.-Yiscolldc de 
Aracaly.-Jllonsenhor Pi:;arro.-J!isconde de Ma.
ricá.-.flm·que:: de S. Joii.<J da Pa lma.- Maroo$ 
Antonio de Sou:a.-Barào de Al«mlara.-Janua
rio áa c ,,nlu) Barbo.:a. ,,_Ficou a camara io.
teirada. 

" Art. 6.• Os autogr~pho• scráõ assignados pelo 
presidente, e por todos o~ senadores, e deputados 
presentes, sem pr(!Cedcnctns. 

« Arl. 7.• Um dos aut.ograpbos será recolhido, 
c guardado no archivo da assernbléa geral, e outro 
por uma deputação composta de seis senadores, e 
doze deputados, será levado, e apresentado ao tm· 
-perador no dia, e hora, que elle designar para fazer 
a aceitacão em nome do príncipe imperial. 

• Art: S.• No dia designado para a deputação, 
outra vez se r eunir/i a assembléa geral no paço do 
senado, e reunida se conservará desde a ida até 
â volta da mesma deputação. 

ToYo então lugat, por haver tempo, a continunj;ão 
da discussão do projecto de lei sobre laudemws, 
que tinha ficado adiada da sessão antecedente, e 
declarando novamente o Sr. presidente em dis
cussãn a t~menrlit da r.ommis~ão de legislac.ão, r.()m 
a do Sr. Baptista Pereira, e havendo dito sobre 
esta. 

O SR. Souz.• FuNÇA :-Esta emenda é conforme 
com o projecto, e pó de pas_sar, porque é t.~te-o 
sentido do que se tem venctdo. A da comm1ssao 
está prejudicada. 

• Art. 9.' Os dias da~ reunii'>es das duas camaras 
para estes aclos scráõ de grande gala na assem
bléa geral. 

E não havendo mais qt1em f a \la sse sobre a 
materia, jull;lou-se discutida, e sujeita á vota~o, 
foi approvaaa conforme a. emenda do Sr. Bap.lls~a 
Pereirat tendo-se por prejudicada a da commtssao 
de legislação. 

58 
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Perguntou em consequcncia o Sr. presidente, se 

passava o projeclo a terceira discussào; decidiu-se 
pela affi rmativa. 

O S11. Anu·1o Y•~xs .• fez as segundas leilurJs. 
llá indicacação do Sr. Albuquerque, sobre a 

npplicação, que se deve dar aos emolutneo t.os 
devidos aos secreta rios dos governos das pro'Vincias, 
mandados recolher aos cofres publicas. 

Foi rerne.tida á commissão de fazenda. 
Da do Sr. Cavalcanli, ac~rca do relatorio, que 

cada uro dos ministros d"cstado deYe appresentar ~ 
camara . 

. \l ando;~u-se á com missão de constituição. 
Da do Sr. Verguoiro, par:1 que se imprin1a o 

rclntorio, ou informação do ministro da guerra. 
F oi mandada á com missão de guerra. 
Do projecto de lei do Sr. Vasconcellos, afim de 

os deputados, e senadores não perceberem oull·o 
alçum ordenado, quando reccbão o sol1sidio taxado 
petas ins trucções de 26 de 1\larço de 18'24. 

Enviou-se ás comrnissõcs de constituição, e de 
fau nda. 

Chegada • hora, determiuou o :>r. presidente 
para " ordt!ro do dia: 1• continuação dJ discussão 
do projccto de lei da responsnhilidade dos Jllinis\NS: 
2• a <1iscussão dos pareceres adiados uas com
missões de fnzenda e comt\'lCl'ciO : So has~ndo lugar! 
A sc;;untlu di<eussâo do projecto de lei, sobro as 
cartas dos ahunnos das escól~s mcdico-rirnrgicas. 
L~1·anton-se a sessão ;ís 3 horas da lardc>.-José 

Jlicardo da Costa Aguiu.- d'A,.drada. 

llESOL.UÇÕES DA CAJ\IAHA 

111m . c l~xm. Sr.-Sendo ~rcsentc á cauiara dos 
deput~düs u rcqOJetimento mclu~o dos afdcanos 
llernardo, Joaquiw, Luciano, Fl'rnando e ,\nastacio, 
quehosos dt• serem esbulhado• na Costa d' Afrícn da 
sua liberdade pela t ripolaçào do na\'io Santa Rosa, 
de que ,; proprietario João Gomes Ba•·roso, desta 
d rindo; c entendendo a me,; ma cama r a, que com 
quanto SL' não possa deferir ú intcnçáo dos suppli
cantes no dito requerimento, é comtudo de !{rand~ 
trans~cnJencia o assumpto, por poder cxc1tar o 
•~spit·ito d" gu~rra, c hostilidades d' .1quelles povos 
contra o commcrcio nacional, o que convém pro
ca\"er: julg<l\t conveniente recommendar este ne
gocio á consideração do go,·erno, a quem compete 
l'r<!~enir semelhantes males. O que participo a 
V. Ex., para que suba no conhecimento de S. 111. 
o Imperador. 

Deus gunrdo a V. Ex. Paço da c amara dos 
deputados, em 20 de Junho do 182G. -Jose Jlictu-c/.o 
da Costa Ag11iar d'A11drada.-Sr. Visconde de 
Caranllas. 

111m. e Exm. Sr.-Accuso a recepção dos Ires 
officios datados em 17 do corrente mez, com os 
quaes V. Ex. em virtude de imperial ordem, me 
rcmetteu, para serem presentes ó camarn dos depu
tados, a reJ>rcsentnção do deputado suppleute pela 
província Cispla!ína, D. Francisco Llumbi, dous 
ollicios relati~os ao orçamento da despeza, <J.Uc se 
poderá fazer com a nova estrada ~e communu:ação 
entre as províncias do Espírito-Santo, e Minas
Geraes, e urios officios e requerimen tos sobre 
est.abelecimcntos littcrarios : e em resposta parti
cipo a V. Er., para o le\"ar ao conhecimento de 

S. M. Imperial, que esta camara fez immedia
tamente destina r aquelles papeis a conveniente 
direcçáo, a fim de se lhes dar o nlor, que me
recerem. 

Deus guarde a V. Ex. Paço tia camam dos 
deputados em 20 de Junho de 1826. - Josú Ri
cardo da Costa Aguiar d'Andrada.-Sr José Feli
ciano Fernandes Pinheiro. 

Sess$<> em 21 de .laabo de 1828 

PllE51DENCI.\ DO SR. PE\U::JRA DA NOBilECA 

As 10 horas da manhã ncluírào·so presentes á 
cha•nada todos os·Srs. deputados, que tõm tomade 
a.scnto, em numero de 68; e abrindo o Sr. presi
dente n sessão, foi approvada n acta da antecedente, 
depois de lida pelo Sr. secretario Maia. 
, Irnmcdint;uu~nte o Sr. secretario Costa Aguiat· 
participou a recepção, c fez a }éitura da seguinte 

CARTA 

« lllm. c Exm. Sr.-Tenho a .honra de participar 
~ V. Ex. a recepção do offir.to do 14 do corrente, 
em que V, 1:::.:. me communica a proposta, que a 
c.nmouissi\o dn fnzend~ da camar~ olos deputados faz 
de mim para urn dos membros da commissilo c~terna 
da mesma fazenda, npprontda poln camaro, do que 
fico intclligcnciado; c jámais ddxaroi de counprí1 
com os meus dcl'crcs. 

« Tenho porém a ponderar a Y. Ex. l'arn o levar 
A augusta presenç.tl da mesma camara, que sendo ~u 
membro de um tribunal, do qual sahirflo dous dopu· 
tados pnrn n camnra dos .;ennd?r,cs, e outros dous 
se achão enfermos, e porlalttomlnh•dos de trabalhar, 
se acaso os poucos depntados, que lhe rostiio, forem 
occupados em outros objectos, que não sejito os das 
suas respectints funcções (excepto quando o bem do 
estado o faca indispensa\'cl) elles não podcráü satis
fazer comple tamente o seu expediente ordinario, c 
juntamente os traballws extraordinarios , que lhes 
forão determinados. A' vist a do que a camara to
mando este objccto em sua alta consideração, de
terminará o que houver por bem. 

« Deus aual'de a V. Ex. Rio, 20 de Juuho ue 1820. 
-111m. e J'.xm . Sr. José Ricardo da Costa .-\guiar 
de Andrnda.- Josi A•Honio Lisboa. »-Foi remei· 
tida li commissão de fazenda. 

Não havendo mais expediente, e não tendo ainda 
sido apresentada o nova redacção do art. 1• do pro
jecto de lei da responsabilidado dos ministros c 
cJnselheiros d"estndo, segundo a anterior rcsolucão 
da camara, cuja materia fôrn dada para a primelrs 
parte da ordem do dia da presente sessão, ofiereceu 
o Sr. prasidente a palavra aos Srs. relatores das 
commissOes; e logo por parte da de legislação lêu 
o Sr. Cru1. F erreira este 

« PA.RECE!l 

" A commíssão de legislacão, o de justiça civil e 
criminal examinou o requérimento de Francisco 
Dias de Castro, no qual expüe, que tendo re([llerido 
ao desembargo do paço a imperial iMinllação de 
uroa doação, quo a sua mulher causa dolis fizera o 
vígario geral Antonio Rodrigues de Miranda por 
escriptura publica d'uma morada de casas terreu 
sila na rua do Ouvidor. e da qual estivera sempre 
em pacifica posse, c mandando o dito tribunal pro-
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ceder ás diligencias da lei pelo Ouvidor da comarca, 
ouvindo por escripto os herdeiros do doador, por 
ser este já fallecido; e tendo elles convindo de boa 
vontade em q':le a doação fosse confirmada, e jun
tando o supplícante provisão de dispensa do lapso 
de tempo; lhe fôra comtudo dt:megada a imperial 
confirmação por ser morto o propl"io doador, e não 
se lhe poderem fazer as perguntas pessoaes na fór
ma da ord. li v. 4 tit. 62 § I. 

« Expõe mais, que tornando a requerer ao mes
mo tribunal, ajuntando uma nova escriptura de ra
tificacão d'aquella doação, feita pelªs unícas herdei
ras do fallecido doador, em que ratificárão, e de 
novo doarão a propriedade de casas, e sendo ouvido 
o desembargador procurador da imperial corôa, que 
foi de parecer ser esta uma nova doação, mandan
do-se portanto proceder a novas diligencias, ouvidas 
as doadoras, e convindo ellas; fôra outra vez deci
dido, que não tinha lugar a insmuação, por ser 
morto o doador, e não se lhe poderem fazer as per
guntas da lei. Concluindo por pedir qae esta au
gusta camara haja de determinar, que a dita escri
ptura de doação seja confirmada, para que fique 
valida. 

cc A commissão á vista desta exposição o das es
cripturas, e certidão, com que o supplicante instrue 
o seu requerimento, julga não ser razão bastante 
para lhe ter sido negada a confirmação, o ni10 se 
podo r fazer as perguntas ao proprio doador já fal
lr:cido, conforme n or1J. Ih·. 4, tít. 02 § 1, porque 
quanto í1 primeira eseriptum, por isso que já era 
fallecido • doadm·, tinha cessado a razão da lei, de 
'llW por uma doaçito inconsiderada não flc,'lsse redu
zido Íl indigcncia, c d(!mais não n tendo elle rel'o
gado um sua vida, ou em testamento, como podia, 
era evidente tel-a conflrmado; e com as respostas, o 
consentimentos dos herdeiros, unicos que tinhão di
n·ito a se oppôr, flc,wito removidas as desconfian~as 
du que a donrilo podnssc ter sido obtida por me10s 
illegitimentos, e em prejuízo à c terceiro, c desta sorte 
preenchido o fim c espírito da lei, segundo a qual 
muitas vezes em casos identicos se tem decidido : 
Quanto á segunda csc.riptnra feita pelos herdeiros 
do doador, parece fóra de duvida, que devendo per
tencer-lhes a casa doada, no caso de ser nulla e 
invigorosa a dca(iãO por falta de insinuação, clles a 
podião ratificar, ou de novo doar, como fizerão, e 
tendo-se sobro esta praticado todas as diligencias 
contidas na letra dn ord. lív. 4 tit. 62 § 1, e do al
vará de 25 de Janei:·o de 17'75, que declarou, não 
haver razão para se lhe negar a imperial confirma
ção, como convinha para certeza do direito da pro
priedade do supplicante, e para evitar contendas 
no futuro. 

« Como porém o supplicante não junte os despa
chos no tribunal, as respostas fiscaes, e dos herdei
ros, sobre que elles recahirão, e onde talvez se dêm 
os verl]adeiros motivos da denegação; parece á 
commissão que o supplican~e os deve juntar para 
melhor esclarecimento. Camartt dos deputados, 20 
de Junho de 1826.-José da Cruz Ferreira.-Anto
nio da Silva Telles.-Antonio Augusto da Silva. 1> 

Sendo este :parecer lido pelo Sr. primeiro secre
tario, e offerec1do ã discussão, foi approvado depois 
de breves reflexões. 

Em seguida fez o mesmo Sr. secretario a segunda 
leitura da indicacão do Sr. Getulio, apresentada 
na sessão de 15 dÔ corrente, sobre o estado da admi
nistração da casa de misericordia da imperial cidade 

do Ouro preto: e do projecto de lei do Sr. Lino Cou
tinho, otferecido na mesma sessão, declarando o 
§ 4 do art. 6 tit. 2 da constituicão. A indicação foi 
submettida ás commissões de "saude publica e fa
zenda, e o projecto á de leis regulamentares. 

Leu igualmente o seguinte · 

Ol<'FIC!O 

« lllm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o Im
perador remetto á V. Ex. a representação de Au
gusto Xavier de Carvalho, duputado pela província 
da Parahyba, em que expõe os motivos de não com
parecer já a tomar assento na camara dos deputa
dos ; a de Custodio Teixeira Mendes, sobre a mu
dança da capital do Piauhy; e o officio documentado 
do presidente da província do Rio Grande do Norte 
de 7 de Fevereiro deste anuo, relativo ao aldeamento 
dos indios da villa de Estremoz. O que V. Ex. levará 
ao conhecimenLo da mesma camara. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 21 de Junho 
de 1826.-José Feliciano Fernandes Pinheiro.-Sr. 
José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada. » 

A representação do Sr. Xavier de Carvalho foi 
submettida á commissão de poderes, e os mais pa-
peis á de estatística. _ 

A este tempo veio á mesa a nova redacção do 
art. 1 o do projccto de lei sobre a responsabilidade 
dos ministros e conselheiros d'estado, organisadn 
pela commissão de leis regulamentares nestes ter
mos: 

« Art. 1.0-São responsaveis por traicão: 
1c § l. Attentando por qualquer maneirn ,~ontra 

a fórma estabelecida do governo. 
<< § 2. Contra a existencia ou livre exercício elos 

poderes polilicos reconhecidos pela constituição do 
imperio. 

<< § 3. Usurpando qualquer das attribuições do 
poder legislativo ou judiciario. 

<c § 4. Allentando contra a independencia, inte
gridade, defesa, dignidade, ou interesses da nação, 
ou seja por tratados, ou por qualquer outra maneira, 
directa ou indirectamente. 

c< § 5. Attentando contra a pessoa ou vida do 
imperador, imperatriz, ou de alguns dos príncipes 
ou princezas da imperial familia. 

c< § 6. Em todos os casos dos artigos precedentes 
ficará o réo incurso na pena de perda de honras e 
mercês ; e segundo o gráo de imputação incorrerá 
na pena de morte, ou inJ:tabili~~de perpetua e pr}
zão de dous annos, ou mhabllrdade perpetua so
mente. 

<< § 7. A ommissão não salva aos ministros da 
responsabilidade.-Bernardo Pereira de Vasconcel-
los.- José Lino Coutinho.- Nicoláo Pereira de 
Campos Vergueiro.-Manoel Caetano de Almeida e 
Albuquerque.-José Ricardo da Costa Aguiar d'An· 
drada. >> 

Entrou-se então na primeira parte da ordem do 
dia, lendo o Sr. primeiro secretar!o o artig~ tran~
cripto; e offerecendo-o o Sr. presidente ã dtscussao 
proferia o seguinte discurso 

O Sa. VEaGuEiao.-A commissão, Sr. presidente, 
foi obrigada a conformar-se com o disposto na con
stituicão, e seguir a classificacão n'ella estabelecida, 
especificando a natureza dê cada delicto. Por isso 
debaixo da primeira classe-traição-incluio os de
lictos contra a fórma estabelecida do governo, que 
seguramente são os de maior gt"avidade, que se po
dem commetter em um estado livre. 
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Depois apontou os dehctos contra a existencia, e 

segumnca do~ poderes politicDs reco'!hecidos pela 
con•tit.uÍção; e os que attacão a independencia, a 
integridade, a de[esa, e interesses da nacão. Não 
pó de haver du,•ida, que aquelle, que perp.,tra se
Dlelhantes crimes, atraiçoa m11ilo positivamente a 
nação ; e ~omo ao goYeruo pertence muito particu
larmente velar e propugnar por ella, qualquer dos 
membros. que o compõe, é réo de alta traição, ~e 
applícar contra a nação os meios, que forào postos 
â sua disposição, só para o fim de os empregar em 
:beneficio da mesma nação. (leu o § 5 do artigo) Da 
mesma sorte 1\ traidor aquelle, qu~ attentar contra 
a pessoa do imperador, da imperatriz, ou contra a 
ímperial família; e parece que não será necessaria 
uma demonstração, para se conhecer como verda
deira esta proposição, por si me::ma clarJ e evi
dente. 

01·a nestes cinco paragraphos achão-se especi
ficados, segundo o meu parecer, e o da commissão, 
os generos de delictos, que se JJOdem enumerar na 
classe de- trai~ão, ou alta tratção- e por isso no 
§ Ü" tratou a commissão de designar as penas cor
respondentes. Para este fim contemplou todas estas 
especies em igual grão, pelo que respeita á sua na
t.ur~za, mas não em relação á moralidade do acto, 
que pôde variar por muitas e diversas maneiras: e 
por isso estabelece11 tres differentes gráos de penas 
sobro lr~s gráos de imputação. Em todo o caso com
minou o perdimento de honras emerces,ealémdesta 
designou pata o primeiro gráo a pena de morte, para 
o sc~undo a prisão do dous annos, e inhabilidado 
perpetua para iiCCupar quaesqaer empregos, e no 
terc<:iro a inhabilídado perpetua s"m prisão. l'arece 
porlimLO que a comrnissão satisfez â consLituicão, e 
M qn" lhe fOra encarregado. · 

O Sn. CcsTonw Dus: -Apezar de não ter em 
minha mào os paragraphos novamente redigidos, 
para f;~Jlar com mais precisão sobre a sua ma teria, 
com tudo. tlirei em g~rnl <rue mtJ parecem dignos de 
approvnçao. 

Na verdade aquelle, que trahir a nacão atacando 
o sy>tema liberal, que ella tem adaptado; o que atteu
tal· contra a liberdade publica, contra os poderes po
lítico•, a inviolabilidade do throno, e dos represen· 
tantes da nação, é réu de alta traicão. Todavia eu 
contçrnplo COtnQ traidor n nação Ô.quelle, que em 
razão do seu em prego, rec~be illegalmentc nquillo 
que lhe nf10 pe rtence. aqucllc que tolhe a liberdade 
de ttm cidadão, que ataca a sua prof!riedade e a sua 
pessoa 1 ,-alendo-se para isso da autondade, que lhe é 
dada, para defender os direitos dos povos, e obrando 
com appa•·encias de constitucionalidade, e debuixo da 
cap~ de liberdade e constituicão. E na realidade não 
se pó de commetter maior tirannia I 

Todos reconhecem, que, estabelecida a inviola
bilidade do chefe do poder executivo, em um go
,·crno constitucional, a m11.íor das gauntias está na 
responsabilidad" dos ministros, e mais empregados, 
e que tirada esta responsabilidade, caduca todo o 
systema. Portanto não se póde negar ao corpo col
l~cth·o danação, nem a cad~ um dos seus membros o 
d1retto de reclamar pela observa nela das leis e da 
cons1 it~lição, e requerer a responsabilidade dos re
fraclanos. 

.\quellc que ataca os princípios constitucionaes, 
e as leJs, porque a nação se rege, commelte um 
crime de traição, ·e deve ser rigorosamente casti
gado, sem excepção de classe, por que a lei é igual 

para todos. Este principio é da natureza, e a in
violabilidade é da convenção dos homens. Todos 05 
grandes escriptores wm most rado a necessidade de 
serem responsaveis os funccíonarios publico~, e de 
que est.a responsabllldade não seja meramente no
minal. Todos reconhecem o perigo, que resulta da 
pratica contraria, muito principalmente, quando os 
aelictos tendem a solapar a fórma do governo re
cebida. Não estamos no tempo de tolerar que os mi
nistros obrem, como quizerem. Estas obscrvacões 
porém, poderáõ servir para os mais artigos do pro
jecto em discussão, pois pelo que r~speita ao de que 
se trata, eu me conformo cotn o parecer da com-
missão. · 

~ SR. SouzA FRANÇA: -Eu approvo a materia do 
arttgo, o só tenho a fazer uma pequena emenda de 
redacção ao § 1•. Eu quizera q11e se accrescentassem 
as palavras-em razão de seu ollicio-'- depois das 
Pala1•ras - por qualquer maneira. 

Por esta addição ficão bem distinctos os delictos, 
q11e o ministro ~óde comme tter como um simples 
cidadão e aquelles, que pratica pelu 'JlOder do seu 
olllcío, e que são propriamente os que aqui se devem 
classificar. Se me perguntarem, como poderá o mi· 
nislt'O attentar contra a fórma do governo, contra os 
poderes JlOlilicos etc., u•ando do poder do seo. offi
cio, diret, que elle exerce uma parte do executi vo, 
e obra acth·amcnle, mandando, e obrigandu, e tanto 
basta. Portanto pareco-mo que não é ociosa est a 
emenda, antes torna o artigo intcllígivel. 

O SR. V ASCOJSULJ:.OS: -Eu não julgo n~ce~saria 
esta addição, pois da natureza c fim desta lei, se 
conhece bem claramente, que os crimes , de q uc 
aqui se trata, são parlicularm~nle aquellrs, que os 
ministros podem commett er, abusando do seu offi· 
cio. Por quanto aqucllcs qnc clles proticarem como 
cidadãos particulares, estão compre hcnu idos nas 
leis geraes, nem se podem dizer propriamente dc
lictos do responsabílidade. Não ha portanto ne
cess idade de novas emendas . 

O SR. SouzA FlLH~CA: -Como se acha concebido 
o artigo, eu bem o sei... !\las em fim em cedo. ~no 
questiono mais, passe o artigo. 

O SR. MARCOS A~tONto :-Senhores. eu não posso 
comprehender, nem admitti r toda a doutrina deste 
artigo, nem algumas proposicões , que aqai se tem 
enunciado nesta, e na passaíla discussão . l'io § 3' 
declara-se crime ~e a lta traição a nstupação de 
qualquer das attnbuiçóes do poder legislativo, ou 
íudiciario. Este delicto nunca se potlerá qualificar 
como alta traição, nem deve jamais entr ar neste ar
tigo, é rigorosamente abuso úe pud~1·. Qttando, por 
exemplo, um magistrado profere uma sentenca in
justa, viola a lei, abusando da autoridadejudiéiaria, 
e usurpando de alguma fúrma as attd buicüos do 
poder legislativo, mas não se dirá jámais qna atrai· 
çoou a nação. Da me•ma fórma o ministro de es
tado, que saheda esphera das suas attrib uiçóes, e 
passa a e~ercer a autoridade, que lhe não compete 
pela lei, abusa do poder, que lhe está conGado, mas 
não atraiçoa a causa publica. Não admitto portanto 
este paragrapbo. 

O SR. PAUL.\ E SouzA.: - Sobre a ordem requeiro 
a palavra. Sr. presidente, rogo a V. Ex, que não 
deixe progredir a discussão, sem que seja apoiada 
esta emenda "Verbal, pDis do contrnrio podem re
sultar embaraços sobre a "VOtação. 
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o S11.. llfAA.cos A.lu:oNto:- E~,.rlso_~s~me~te fal~ ~~r~ade, ;~in a ' s~~-' _uma redundaneia; poiS o mi

Jando, voto · eo':'tra este parag~aplioo "peço que ~ .nutro só se pód.e diZer. respoll54vel, qliand~ com
sappnma• · . : . · · : ,-. .-. ,.-.·. · ·· •· . -~- - .. ·. -.. · ·:. -~ette e_rro no. !CU ·omcio, e não por. outros acto&; 

. O Sá. Plutsl.>nn '"'-Então mande á mesa a·sua. ~mo. stmples · cida!lào, vorque neste e.uo.está sn-
emen~ de suppreSsão. · . . · JGtto ao ood1go penal,. e a~s trib~nae• ordinarios,-

Veio 'effectlvamente á mesa a seguinte tomo·oulro qualquer · e~dadao parttcular. 
· · · O SR. VASCO!ICU.LO! :-0 Sr. Souza França niio 

"- EliEl!ID~ mandou á mesa a suO. 'emenda. nem insistia nella 

• Reqneiro que oeja supprimida a expressão -
usurpando qualfillOr das attribuições do poder le
gislativo, ou jud1ei.ario-porquoconsidero abuso do 
poder, o não traição.- MorGOs ~nl~nio de Sow<<S ~. 

Sendo lida pelo Sr. primeirp secretario, não foi 
apoiada na fórma ultimamenltl de\erminada pela 
camara, e continuando o debate orrereceu-se a fallar 
e proferio o seguinte discurso." 

O Sa. SOLEDADE : -Em poucas palavras eu ex
plicarei o que sinto, sobre a redacção deste artigo, 
pois eu me conformo em geral com ella e só tenho 
a separar-me do voto da l:ommissáo nas palavras do 
§ 1•- por qualquer maneira - apoiando nesta 
parte a emenda verbal á JIOuco offerecida pelo il
lustre deputado o Sr. Souza França. Muito embora 
se diga que esta lei trata só da responsabilidade dos 
ministros, e que a rcsponsab!lidade procede me·ra· 
mente dos actos pratieados em seus ollicios : isto não 
e razão b~utante, para se não cortarem os equívocos, 
que de semelhante phrase poderii'lo n ascer. 

Coun\m pr evenil-os. Sr. presidente, que estamos 
nó; agora a fn7.er neste augusto re~into? Estamos 
a formar uma lei, peb '{Uil fiquem obrigados os mi
nistros do poder exeeu\1vo, pelos abuzos, que coro
meltcrem nas funcções do seus cargos, quo lhes são 
conli11dOs pela nação só em seu beneficio. Quaes si o 
por consequencia os crimes, de que presentemente 
se trata? Quaes sito os delicies, do que a nação le
gitimamente re{'reGen\8(h, tem de tomar especial
mente estrictas contas aos ministros d& estado? São 
~quclles, que forem ~rpelrados pelo abuso do poder 
que a mesma nação lhes eonferio. Logo é muilo 
ampla a e1pressão-por qualquer maneira - pois 
é muito salien~ a dislincção entre osaclos de um 
ministro, ou <:onselheiro de estado, e os de um 
simples cidadão. O ministro do estado pódc ser 
traidor ao estlldo, e commcucr todos os delictos 
deste artigo, sem abusar du suas attribuiciies e p or 
eonsequencia sem estar rigorosamente coinprehcn
dido na lei da respon~abilldade, mas sim nos ar
tigos da. legislação criminal applicavel a todo3 os 
tida.dàos. P orém b em se ve que não são estes os de
liCios, do que a n ação representada de•c especial
menle t omar conta. 

Se esta· distincção não for feita, e ntre outros i n
eonvenieute~. que podem resultar, eu ap<>ntarei com 
particularidade ·tun, e ~. que jáll)ais elles serão pu
nidos pelos tribilnaes dé judica, ainda que o~ de
lícias não sejào propriamente de responsabilidade, 
quando a na~o representnda ou a assemblé só tam 
díreilo, 011 antes obri~iição dot lhes tomar contas, o 
punil-os · daque\les cnmes desígnAIIos n• const.i
tuiçAo, e commetlídos por abuso da autoridade, que 
lhes ft>i commettidt. Portanto ca acho muito nece~~
saria a emenda do Sr. ~ouza França. 

O Sr. Lmo Co"UTJKBO :-Eu me IBvanlo só pa~a 
dizer daas palavras. Que quer dizer esta exp"ressâo 
-são responso.~eis os ministros pelos erros de 
se11s otkioa t Se o íllastre "deputado desse todo. o 
valor á: signlfl~o ela' pala•ra- tilsponsavel
cntalllenle nlo' ap_resentaria esta emenda, que em 

Como é que .e pretende apoiai-a 1 Sr. presidente; 
eu peço a V- E:t. q11e chame á ordem aquelles se
nhores que fallarem em IAI emenda, que realmente 
nào eiiste. . 

O Sa. SoLEDADJ> :-Eu entendi que 11 emenda 
Mra apresentada. na me!ia, mas coino se assevera 
:seo:;v~r!~río, eu~ o!fereço como minha, e passo 

Dito isto enviou ã mesa esta 

a l.)lg~·nA 

« Que se supprimão as iuttauas - ~r qualquer 
fórma - ou que 'e .substituão por estas - pelo 
exercício do seu poder.- Soledade •. 

E continuou dizendo : · 
O mesmo Sr.- Agora peço liceri~a pau respon

der no nobre deputado, q.ue tratou de redundante n 
miuha emend~. ediso, seJa ou não sejli.redundancia, 
nullca se perdem as palavras, que tornão a lei clara e 
tolhem as anphibologías. Demais se 6 r~dundante a 
phraso -pelo u ercicio do seu podet·-tambcm o é 
a outra - por qualquer fórma - e nesse caso sup
P.rima-se, como in dico na primei ta parte da emenda. 
• Sendo Iíd a 'll. emenda pelo Sr. sccre1ario Costa 

Aguiar, não foí apoiada convenientcmeilte, antes im
pugnada pelas sesaintes rozóes, que proferio. 

O Sti.. VEnGUEII\0. -Prelende-se que se deClare· 
no artigo Am questil.o, que a responsabilida~e. dos 
ministros só se póde verificar pelos actos commet
tfilos em razão de seus olllcios. I áo honradó"membro 
o Sr. Lino Coutinho, mostrou quu nesta lei não se 
tntava dos delioto3dos cidadãos om pat·ticular; mas 
sómente daquelles, qi1e os ministros de estado podem 
perpetrar no exercicio de seus empregos, que a al
teração, que se pretendia, era u ma pura redundau
cia, e qite a responsabilidade dos em pregados 
publicos,. nunca se entendia, senão pelos .actos de. 
seus empregos. . · 

1á antes - se bavill duvidado que & u eurpaçõ.o das 
aUJibuições do poder legislativo, ou judiciario, fosse 
propriamente um tlelicto tle alta ~raiçào, e é j>rinci
palmente sobre esto ponto que me proponho falia r. 
Traicõ.o, no s&ntido1 em quo sempre se entendeu, 
aindá na legislação antiga. é o abuso da:contiança, 
que a na~õ.o ou o im,eerante põe em. a_lgu~P>, c to
ma-se em contraposiçao á {Lddida<k. Na8 leis an
tiga•, o que aináa h oje estão nm Yigor, lodo o ata
que ao soberano é: crime de alta traição, ou se di
rija á sun pess~a, ou áa suas alttibuições. E o que 
é que enlendemos n <Js neste lugar por ~raiçã.o ' O 
que é que enlende11a constituição? O mesmo que 
antigamente; · · · 

Os rei~ · em out~ Campo exercião todos os attri
butos da soberaaia, t11do e e referia âs euae fGuoa•; 
A n ação era nada, dahi vem que só erào c limes de 
nlta traição aqnelles, que se dírlgião mais immediata
mente•s sua~p11ssoos, á sua corôa, á sua fazenda etç. 
Hoje porém e.c;-bão;9e divididos os :poderes _soberaDDS, · 
ou mases~ueos; e por isso ni o e para utruhar-se. 
que · 54lJl xeputado li.o c:rimino50 o que a\ tentar 

. 59 
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contra o poder legislativo o judicinrio, como~ que 
atacar o axeeutivo, ou moderador. E se taes dellctos 
sempre forão com razão havidos como alta traiçâo1 
e de lesa magestade de primeira cabeça, n~o set 
qualseja o motivo porque se não devão ter em tgual 
grão, aquelles que se designão ne~te arltgo. . 

Em conscquencia deste principio, logo qne .u~ ~n
nistro de estado attentar contra a constltm~ao, 
contra qualquer dos poderes politicos, usurpando os 
seusatt.ributos imprescriptiwis, o inalienaveis, co~
mctterá um delic to de alta traição, porq tte abusam lll
to positivamente da confianç3, e do poder, o:rue se 
depositara em sua pcsso?-, para guarda ~as le1.s e d~ 
constittticão; e se torna tnbel e \•erdadc•ro tratdor a 
nação, e in a qual a constituição rcconhe~e a solle
rnnia. Embora elle sn uão sirva da autnndade, que 
tem, pam commett.et· a traicào, uma YCZ que pelo 
lugat·, qut• occupa, goza ~ê tnais credi~o, e tem á 
Sl\a disposi~ã.o todos os n1e1os para fac1htar a e-x.e
c urão de seus planos. 

Üiz-se que a umrpação das attrihuições dos pode
res legislali1·o e judici,n·ío,dere serqualifica~a ~~mo 
um delicio por abuso de poder-em un~a sJgmfl~_a
ção lata, todos os ddictos, que o' numstros hnJaO 
de commcltet· no cxcrcicio ae seus c•npregos, po
dem-se incluir ne,;t.a classe; país para os pratic~r 
excet1el'fl0 neccssari.Jment.c ns ralas das suas atlrt
baições, e os poderes, que lhes forão oulor_gados. 

l'oré1u nús classificamos IlCSta ordem parllcular
mente aquelles actos, que se praticao por excesso ~c 
jurisUicc~lo, om um sentido ~slricto, sem todavm 
us m·p;u·· as attrib u içücs dos oulros poderes potitieos, 
como se rerá no nrLÍgo quo trata cspecialuumle 
de>ta classe de llclictos. 

f.'inalmente a constituição ~ssim o tem marcado, c 
no projocto nada mais se fez do que explicar a con
slituiçao. Parece-me que tenho sat.isfe1to ás dundas 
propostas. 

O Sn. \h1 , :-Os íllustres membros da commis
~ào entenderão, como cu, que os ministro~ de es
tado não só ~à.o respnnsaYels pelos actos, que pl'a
tírão nas funccõe.~ dos seus cargos, mas tambem por 
todas as suas" ommissões, donde possào resul~ar 
males ao estado ; c neste ponto estamos conformes : 
porém quizera que param elhor orden1 e ligação das 
materias. deste artigo, se antepozesse ao § 6• que só 
trata das penas, a doutrina do§ 7• om quo se falia 
particul~trmentc do caso de ommíssâo. J"ulgo que 
por este modo que lr.mbro ficão mais li gados os 
objectos .• •; .. (Apoiado!) 

Pois pela maneira em que se achão collocados, 
parece cntende1•-se a ommissào como uma excepção 
da regra geral, quando na realidade o principio re
cebido entre nós , e em todas as nações, é que os 
empregados publicas de quolquer gcrarchía, são 
t-csponsaveis tanto pelo mal, que pralicão, como 
pelo que por ommissâo dei~ão praticar. Portanto 
otrcreço esta emenda. 

Leu, e enviou á mesa a seguinte : 

« E~END~ 

" § 6. Tendo ommissão em prevenir qualquer 
dos casos dos paragraphos antecedentes.-1llaia. » 

E continuou di~endo : 
O HESllO SI!NRoR.-RcdltZ-se pois a minha emen

da a dons unicos pontJJs de mera redacçiio: 
1. • Que a doutrina do § 7 se anteponha á do § 6. 

2 . • Que se nào use de phrase ncgaLiva, pois pa-

rece estabelecer uma e:s:cepção, ou e~iicação ; po
rém que se siga a mesm.. norma de linguagem usa
da nos paragraphos precedentes. 

Sendo a emenda lida pelo Sr. 1• secretario, foi 
apoiada na fórrna da ultima resolução da camara ; e 
como ninguem mais se offe1·ecesse a fallar, julgOll
se sufficientemente discutida a materia, e procedeu
se lÍ. ,~otação pela maneir<l. seguinte. 

Propoz o Sr. presidente primeiramente o artigo 
tal qual se acha no proj ecto original : não passou. 

Propal-o depois segundo a nova r edacção da 
commissão: foi approvado, salva melhor rcdacção. 
Offereceu igualmente a emenda do Sr. Maia, a qual 
foi approvada. 

Passou -se ao segundo artigo do projecto, conce
bido nestes termos. 

« Art. 2.• São rcsponsaveis por peita, suborno, 
ou concussão. 

« § l. Por peita : a ceei tando da diva ou pro· 
messa para se decidir em qualquer acto do seu mt
nisterio. 

« § 2. P.or suborno : deixando-se corromper, ou 
induzir por autoridade, ou pedido de alguem para 
obrar, ou votar contra o que deve.. . . 

" § 3. Por concussão : extorqumdo. ou extgmdo 
n1ais do que l11cs for devido. 

" § 4. Nos crimes de peita a pena serã do t ri plo 
do Yalor da co usa dada ou promettida ; e de indem
nisaçiio, além da nullidade do acto. 

« § 5. Nos crimes de suborno n pena será de 
cem até oitocentos mil réis; e de i ndemnisação, 
ha I'Cndo parte lesaua, além ~a nullidade do neto .. 

" § 6. Se em razão dn pe1ta ou suborno_ segmr 
detrimcn to do sen·i~o publico, as penas scrao exa
cerbadas com a prisão de um mez até um anno . 

" ~ 7. Nos crimes de concussão o réo convenci
do se~rá condemnado a restituir, o que indevida
!llente th·er recebiuo, e será preso por tempo de 
seis mezes até dous annos. " 

Depois que o Sr. secreí a rio Costa Aguiar leu este 
ar tigo á camara, declarou o Sr. presidente en trar a 
sua malel'ia em discussão, com as emendas d'antes 
o fferecidas pelos Srs. Maia, e Vergueiro, a s quaes 
forâo igualmente lidas, e erào des te thcor. 

c< :B)IENDAS .AO ARTIGO SEGUNDO 

" Ao § I. Proponho que se accrescentem as pa• 
lavras-dirccta ou indírectamente-depois da pala
na-aceitando-e as-ainda que jus to seja- no fim 
do paragrapho. 

« § 2. Que:se suppri~a a palavra-votar. . 
« § 3. Que se suppr1mao as palavras-e de ID• 

dcmnisaçâo, havendo parte lesada. 
« § 5. Que se supprimão as mesmas palavras 

como acima. 
« § 7. Que se supprima a palavra-convencido. 

-Jfaia." 

« EMENDA AO ARTIGO SEGUl'!DO 

« São responsaveis por peita; aceitando dadív« 
ou promessa, dírecta ou indirectamente, para obrar 
em favor de alguem no exercicio do seu emprego, 
on prestando protecção. 

« Quando á aceitação da dadiva ou promessa não 
se seguir effeito, ou este fôr conforme á lei, e seJD. 
abuso de poder, incorreráõ na multa do triplo da 
peila, e demissão do emprega. 
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« Se o effeito contiver abuso de poder, ou inob

servancia de lei, incorreráõ na mesma pena, e nas 
de abuso de poder, ou inobservancia de lei. 

« Por suborno : quando por influencia, insinua
ção, ou roga li v a de alguma pessoa abusão do poder , 
ou deixão de observar a lei; ou quando semelhante
mente suborniio algum empregado publico. 

« Os que cornmetterem es te crime, incorreráõ 
ua pena de um anno de prisão, além das impostas 
ao abuso de poder ou inobservancia de lei. 

" Por con cussão: extorquindo ou exigindo o que 
não se lhes deve, ou que se lhos ceda vantagem ou 
qualquer con tracto. 

" Os que comm;; tterem este crime incorreráõ na 
pena de dous annos de prisão além das impostas ao 
abuso do podcr .-Vel'gueiro . " 

Ambas forão apoiados na fcí rma do r egimento ; e 
entrando por isso em discussf1o com a materia prin
cipal, pedio a palavra, e explicoLL- sc pelos seguin 
tes lermos . 

O S11. 1\hu :-Eu só me proponho a dar a razão 
das emendas, que offereci ao artigo em discussão. 

No § 1 eu accrescento as palavras-directa ou 
indir r : ~; t. <~ mcnte-por julgar necessnrias, para evi
tar duvidas e equivocas, que se !JOssão suscitar. 
U111 minis tro de estado, c qu alquer emprega do pu
bli ~o púdc receber dadivas tanto por si, como por 
sua mulher, filhos, criados, ou outras quacsquer 
pessoas, que lhe sejilo ad didas ; c por qLwlqu er 
de; !cs modos ú igu•llmen te r esponsa vel. (Len as 
emendas.) 

Da mesma fórma addicionci a es ta paragrapho 
as pala nas-ainda que justo seja- ; c para funda
mc·ntal-as, não preciso mais do que r ecorrer á lcgis
laeiio ac tual áce rc:a dos magistrados, aos qu aes é in
h ii)ido r eceber present es Ot·l dadivas , que não sejão 
de insignificante valor, ainda que por ellas não se 
deixem corromper. Não poderúõ pois rcsilli'Gr o mi
ni stro, que rece beu quaesquer dadivas, as razões, 
que se allegarem para justificar o a c to por cllo 
praticado. 

No § 2. Requeiro que se supprima a palavra
wtar-porque os ministros não tr~m voto nos ne
gocias publicas segundo a con stituic;l\o: este direito 
só pert ence aos conselheiros de estado, os quGcs são 
muito distinctos dos ministros . 

A alteração, que proponho no § 3 funda-se em 
que os ministros de es tado não percebem emolu
m entos algum das par tes : sl)stentão -se dos orde
nados, que lhes dá a 1nção, e são pagos pelo the
souro publico; e por isso é pouco exacta a letra do 
p aragrapho. 

A suppressão, que indico, de uma parte das pe
nas dos §§ 4 c 5 provém da persuasão, em que 
estou, da inutilidade desta . pena, uma vez que se 
declara o acto nullo. 

Os actos do poder executivo são muito distiuctos 
dos do poder judiciario, em que sempre se decide 
entre partes, uma das quaes pó de ser lesada. 

Isto não acontece nas fnncções do ministerio, e 
portanto logo que qualquer de seus actos se julga 
illegal e nullo ; claro está, que, se algum cidadão 
por elle foi lesado, ha de ser reintegrado em todos 
os seus direitos. 

Finalmente supprimo a palavra-convencido-no 
§ 7. Eu julgo ociosa esta declaração : o réo para 
ser condemnado, ha 'de ser necessariamente con
vencido. 

E' uma qualidade essencial, que não precisa ser 
expressa . Tenho explicado o meu voto. 

O Sn. AummA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
parece-me bem desnecessaria a emenda , que o illus
tre deputado offereceu ao § 1 addicionando as pa
lavras-directa ou indircctamente. 

Aqui não se trata do canal, por onde ha de ser 
offerccida a offerta ao ministro; se este a receberá 
por si, por seu procurador, mulher, o·u filhos. Vrna 
vez que se pro ~ar concludentemente, que elle rece
beu peita por qualquer maneira, para pra ticar 
algum aeto do seu ministerio·; está incurso na pena , 
e nada mais res ta a indagar-se. E para que i1emos 
nós complicar mais este artigo ? 

Além disto o empregado publico não poderá ser 
arguido só pelo simples fac to praticado por sua mu
lher, ou filho, se pa ra isso cllc nii.o deu consen ti
monto e approva ção . Se ignorar a aceita çi\0 da 
ofTerta, como poderá ser cri minado?... (Não foi 
ouvido por algum tempo,) 

Sobre o votar, dcYo dizer, que rigorosamente não 
se poderá dar hypothese , em que se verifique o voto 
dc; um mini s tro de estado, na accepçf\o , em que o 
illustre deputado toma es ta pal avra ; porque os mi
ni stros obrão destacadam cnl.o, cada um na sua re
parLição ... 

(Co ntinuou a orar, porém não foi ouvido pelo ta
chi g raph o.) 

O S11. VAscoxcE LLOS :-Este artigo , senhores, na o 
pó de passar da nlilneira, ern que estú eoncebid o. 

Eu apoiei as emenda s dos Srs. Maia , c Vergueiro, 
mas d1)VO declarar, que as não defendo puramente , 
pois em muitos pontos mr. aparto dellas . 

Approv o, pur exem plo no§ 3 a supprc~ .. 'to da , 
palanas-m~is do que lhes frk dcvido- conff) rme a 
emenda do Sr. Maia; porque um rigor nenhum 
mini stro el eve receber dinheiro pelos actos do seu 
offi cio , e se aceitar qualt[uer quantia , devo ser pu
nido, ainda que o acto se possa justifi car com a lei. 

Porém não posso admillir a qu estão, que o mesmo 
illustre dr putado vai susci tar sobre o voto dos mi
nistt·os ; pois este ponto pertence á le i, que se ha 
Je füzcr sobre a organisaçõ.o do ministerio, segundo 
a con sti tuição; e não pertence ú lei da responsa
bilidade. 

Daqui se vê, qu e nem me decido pelo artigo, nem 
por todas as emendas até aqui propostas. 

Poderia ofrerecer as que me occonem sobre a 
mat.eria, porém temo complicar aind a mais a dis
cussão, e tornai-a mais prolongada. 

llequeiro portanto que este artigo volte á com
missão com as em endas, que se apresentarem, e 
forem apoiadas compelentementfl , para que por ollas 
se faca uma nova redaccão mais analoga ao ge.nero 
do olijecto. Como sou Úm dos membros da commis
são, subscreverei ao que se conformar com o meu 
voto, e na discussão exp enderei as minhas razões. 
Isto é o que me parece mais 11êertado. 

O Sn. LJNO CouTINHO :-Por ora só se tem pro
posto duas emendás ao artigo. 

Uma verdadeiramente recahe sobre a redacção, 
porém a do Sr. Ve:gueiro tende a supprir muitas 
faltas que se notao no art1go, e me parece mais 
expre~siva, e arj.aloga á constituição. (Leu as emen
das do Sr. il1 a. ia.) 

Pretende o Sr. Maia que se addicionem as pala
vras- directa ou indirectamente-: porém nesta 
parte eu concordo com o Sr. Almeida e Albuquer
que, e sou de voto que ou nada se accrescente ao 
paragrapho, ou tão sómente o adverbw-dtrecta
mente.-Porque, ainda que todos nós satbamos, 
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que as peitas se podem tambem fazer indirectamen
te, e que um ministro póde receber da~va~ 0!-1 irc
mediatamente ou pelas pessoas da sua mtlmtdade, 
por sua mulher, filhos, criados, etc., todavia como 
se poderá provar, que elle recebeu essas dadivas 
das pessoas intermcdias, a quem ellas forão en
tregues? 

Como se demonstrará com evidencia em juizo, 
que elle prestou o seu asscnso, e que por essa da
diva feita ao seu filho praticou certo acto do seu 
ministerio ? 

Portanto ou fique o paragrapho como está redigido, 
ou se assim se julgar conveniente, accrescente-se

. lhe o adverbio-directamente. 
Não são fóra de proposito as outras emendas_do 

Sr. 1\laia, posto que todas versem ·sobre a redacçao, 
como se vê no § 2 a respeito do veróo-votar-que 
eu lambem não julgo proprio })ara este luga~·. Os 
nossos ministros não v o tão nos negocios pubhcos: 
cada um obra na sua repartição independentemente 
dos outros. Nós não temos em rigor o que se chaiJ!a 
ministerio, ou conselho de ministros, como em ou
tros paizes constitucionaes. Nós temos conselho 
d'estado, e ministros d'estado: aquelle decide por 
V'Otação, estes obrào segundo as suas opiniõf:s. . 

Tambem concordo na alteração, que o Sr. Mata 
quer que se faça no § 3 ... 

O Sn. MAu (interrompendo) :-Por causa da 
ordem. O illustre membro não deve no seu discurso 
pronunciar o nome de algum Sr. deputado. Esta 
pratica é contraria ao regimento, que se acha ap
provado interinamente. 

O SR. LINO CouTINHO (cbntinuand~ :-Eu não 
sei então como hei de fallar. Usar de circumloquios 
para evitar a pronuncia do nome de algum dos 
Srs. deputados, quando se approva ou refuta a sua 
opinião, é escrupulo demasiado; e a razão disso é 
metaphisica, que não entendo : nem sei qual seja o 
mal que póde resultar de se pronunciar o nome do 
Sr .. Maia,-do Sr. Vergueiro, do· Sr. França, etc. Se 
o regimento manda o contrario, então eu sempre 
estou fóra d'elle. 

Tornando á materia, digo, que a emenda ao § 3 
é uzoavel, porque os ministros d'estado não rece
bem emolumentos; todas as ordens que d'elles 
dimanão são gratis. Elles vencem ordenados certos 
pelo thesouro publico. Tambem approvo a emenda 
aos §§ 4 e 5 relativamente á indemnisação ás pes
soas lesadas. · 

Nesta lei trata-se dos crimes de responsabilidade 
e não dos crimes feitos contra os cidadãos em par
ticular. Portanto só tem n'ella lugar os delictos pu
blicos. 

A ditrerença está sómente na maneira, porque se 
faz a .tradição do presentet.. ou dadiva; se foi por 
uma hnha recta ou curva. ~m um e outro caso a 
imputacão é à mesma. Disse que a prova na segunda 
especie ·é difficultosa; mas ninguem dirá que é im
possível; e tanto basta para não ser ociosa a decla
ração. 

O SR. SouzA FRANÇA:- Eu t(jnho de fazer algu
mas observações ácerca do § 3 deste artigo. (Leu 
o §.) Senhores a concussão dos ministros d'estado 
não é a concussão de um escrivão de cartorio, ou 
de outro empregado de segunda ordem, que percebe 
emolumentos, e que, quando lhe devem 200 rs., 
exige 400 rs. 

Os ministros d'estado têm outra tactica mais su
blime, e contra ella é que nos devemos prevenir. 
Os funccionarios da classe alta não ú-são extorquir 
dinheiro da mesma maneira, que praticão os da 
segunda e terceira ordem : eropregão para isso ou
tros meios mais subtis, e que estão hoje muito em 
voga. Todos os dias contão-se novos ardis para 
vender aquillo, que a lei nos dá de graça.-

Eu assento que não haverá um homem tão im
prudente, que se atreva a o!Terecer dinheiro manu a 
manu a um grande funccionario para obter delle o 
exito de suas pretenções; nem considero que possa 
haver uma autoridade publica tão despida de pudor 
e vergonha, que se anime a exigir dinheiro da parte, 
e a ajustar o despacho, que delle se solicita. Ha 
muitos meios indirectos ; é bem conhecido o de 
dividas fantasticas, o de letras de cambio, etc. 
E muitos empregados, que passão por benemeritos, 
e por homens de bem, têm recebido grosso dinheiro 
por estes, e outros muitos meios, qne vulgarmente 
se chamão-de portas lravessas. 

A maior parte das sentenças, que se tt'm vendido, 
não tem tido o preco taxado. Em estando os autos 
conclusos, manda-sê pedir a uma das partes o em
prestimo de 3 ou 4 mil cruzados, convidando-a a 
que venha ver a sentença. Isto tem sido muito vul
gar. 

O ministro d'estado não usa da mesma tactica, 
emprega outros meios, por exemplo: pretende al
guem um consulado para a Russia, ou outra qual
quer parte ; pede-lhe o Iilinistro que lhe assigne uma 
letra de 5 ou 6 mil cruzados sobre esta ou outra 
qualquer praça de commercio, protPstando embol
çal-o com promptidão. Se assigna, obtém o consu
lado. 

E' por isso necessario saber a pratica, para acudir 
com o remedio opportuno e efficaz; e por isso 
mando uma emendazinha, que não sei se passará. 

Leu, e passou ao Sr. secretal'iú Costa Aguiar 
esta. 

«EMENDA 

O damno, que qualquer cidadão receber do mi
nistro, ha de ser reparado pelas leis geraes, e pelos 
meios ordinarios. Além de que declarando-se o acto 
nullo, fica subentendido, que se reserva ao offen
dido o direito salvo ás indemaisacões. Isto é o que « § 3. Por concussão: extorquindo por qualquer 
me parece ácerca das emendas do ~r. 1\laia; e pelo meio dinheiro ou fazenda das partes, que perante 
que respeita ás do Sr. Vergueiro declaro, que me elle requererem, salvos os casos, em que mostrar a 
conformo com a sua doutrina, por a julgar mais causa, porque lhe era devido o mesmo dinheiro ou 
analoga á constituição. fazenda.-0 deputado, França.» · 

O SR. MAIA :-0 illustre deputado approvou to-- Continuou . . . 
das as minhas emendas, e só discordou na additiva O mesmo senhor.- Póde o mmtstro a~e1t3:r da 
das palavras-directa ou indirectamente.-Porém se parte uma letrazinha, fazer u~a trans~CÇ<l;O s1mu· 
o honrado membro admitte a possibilidade do facto; lada; e neste caso é necessano que JU~tlfique _o 
se entende que o ministro póde receber dadivas in- modo, porque veio a ser credor. Os mmtstros nao 
directamente, eu digo que a gravidade do crime é devem ter negocios com as pessoas, que d'elle~ ~~ 
igual quer de uma, quer de outra fórma. pendem; e tratão de pretençoes pela sua reparbçao. 
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Sendo esta emenda .lida pelo dito Sr. secretario, 

foi aJloiada, e entrou por cousequencia na. discus
são. Seguio-se a fallar. 

O Sn. B~PTISTA PEREIRA:-Sr. presidente, ao~ l 
deste artigo otrereceu-se uma emenda additiva das 
palavras-directa ou indirectamente-e houve quem 
contra ella se declarasse. 

Eu acho que se não póde preterir esta explicação, 
pois assento que os ministros não são só respon
saveis pelas peitas directas, mas que igualmente 
o são pelas indirectas. Se passar o principio op
posto, então direi . que elles nunca serão responsa
>eis por peita. Nós devemos fázer leis para todos os 
casos occorrentes, e não tão sómente para os que 
forem obvios. Nada é mais facil do q\le formar um 
planQ no gabinete, onde não apparecem contradi
ctores. 

Na pratica surgem as difficuldades; e se acaso 
se pretende que o crime seja sempre punido, é 
indispensavel, que se previnão as hypotheses, em 
que elle se póde verificar. Talvez se queira descul
par ao prevaricador, e minorar-lhe o crime, dizen
do-se, que a mulher, o filho, ou o amigo lhe pedirão 
um obsequio, um despacho ; e que clle o fez por 
mera condescendencia ... Não condescenda : veja 
se é justo o que se lhe pede, e despache segundo a 
lei. 

Portanto digo que senão fôr feita esta addic~.:ão. 
nunca será o ministro responsavel por peita, pois 
não lhe faltaráõ maneiras de evadir-se á letra da 
lei. l>or outra : querer que ellc só seja responsavel, 
quando receber dadivas de mão a mão, é o mesmo 
que isentai-o de toda a responsabilidade. Qual 
será o homem que se atreverá a otrerecer clara e 
dircctamente ao ministro 4 ou 6 mil cruzados'? Ne
nhum: sempre se procuraráõ os caminhos indire
clos e occultos. Portanto não póde deixar de merecer 
approvacão a emenda otreredda. 

Tenho porém de accrescentar tanto a este como 
ao paragrapho seguinte mais uma declaração; por
que pelo modo porque estão concebidos, parece 
q.ue só é responsavel o ministro, quando obra pas
SlYamente, e eu assento que tambem o deve ser 
quando obra aclivamente. 

Elle não só é susceptível de peita e suborno, mas 
pôde tambem por sua parte peitar e subornar; e 
porque tanto de uma como de outra maneira, po
dem resultar gravíssimos males á sociedade, jut,Ro 
que deve ser responsavel em ambos os casos . .t.u 
mandarei emenda á mesa. Quanto porém ás penas 
designadas, eu quizera que se commmasse em todos 
estes casos a suspensão do emprego, honras e mer
cês. 

Veio á mesa, foi lida e apoiada a seguinte 

11 EMENDA 

« § 1.0 Por peita tanto activa, como passiva. 
n § 2.0 Por suborno tanto activo, como passivo. 

-:-O deputado Baptista Pereira. >>-Continuou a 
discussão, tendo a palavra 

O Sa. VERGUEIRO: -A emenda, que eu mandei á 
mesa, discorda do projecto em muitos pontos. 

Primeiramente palo que toca á peita, é a minha 
emenda muito mais ·extensa. (Leu o~ }o do artigo.) 
Eu tambem admitto a peita indirecta. e defenderei 
esta doutrina, ainda que se argumente que a sua 
prova é difticultosa. (Leu a emenda, que otrerecera 
~ este paragrapho.) Eis uma distinccão, que eu 
JUlgo de summo interesse. • 

Diversifica muito a peita, de que não resultou 
acto algum, ou que prodnzio etreito, mas não con
trario á_lei1 d~quella, pela ~ual se abusou do poder, 
ou se mfnng1o alguma le1 : por outra o crime de 
peita, póde ser simples ou composto· e esta clas
si~cação é índíspensavcl para se ;egularem os 
graos das penas. 

Os ministros podem peecar por peita, ainda sem 
ab~sa~ dB: sua autori~ade, e podem, abusando della, 
e 1~frm~ndC? as le1s (e estes são os crimes, que 
ma1s ordmar1amente commettcm) : logo é necessa
rio que as penas variem, •:onforme fôr o delicto 
mais ou · menos qualificado. 

E' preciso observar que não só estes tres casos de 
peita, suborno, ou concussão, mas ainda todos os 
outros especifi(4l.dos na constituicão, e que fazem o 
objecto desta lei, estão verdadei"ramente compre
hendidos debaixo do artigo do Abuso do Poder, ou 
lnobservancia da Lei, t<:lmando-se no sentido lato; 
porque a peita, e suborno são abuso do poder, a 
concussão lambem o é: a trai cão, e as outras clas
ses de delictos entrão da me.sma sorte nesta or
dem. 

Ha comtudo uma esp~cie, em que se póde dar 
peit~ sem abuso de poder, ou infracção de lei, no 
sentido, em que tenho tomado esta expressão: _e é 
todas as vezes, em que a peita não produzio o effeito, 
que se desejára, ou produzindo, não se excedeu o 
poder ou a lei: ·verbi gratia, conferindo-se algum 
emprego em consequencia da peita, porém á pes
soa, que o merecia pelas suas qualidades. Tudo isto 
demonstra a necessidade da distincção, que fiz, a 
g:ual aliás pareceria ociosa, ou muito complicada. 
Dá-se pois o crime de peita simples, e em um sen
tido estricto, _e todavia não deixa de ser punível 
por sua propna natureza; porque os empregos (para 
me servir do mesmo exemplo, que citei) devem ser 
dados de graca, da mesma fórma que de graca foi 
conferida ao "ministro a autoridade para os cóncc
der; e logo que tira utilidade da faculdade de eleger 
d'entre os candidatos, faz em rigorJributarios a ü 
os empregaaos da nação. 

Por este motivo estabeleco um genero de pena 
para o caso de peita simples; e outros para quando 
a peita se acha complicada com qualquer abuso...(}a 
autoridade, ou infracção de lei. 

Pelo que pertence ao suborno, eu o amplio mais 
do que o fez o autor do projecto; pois alli só se 
aponta o suborno passivo ~ Sendo proeminente o 
cargo de ministro de estado, poucas vezes poderá ser 
subornado o que o occupar; porém por esta mesma 
razão tem to_das as proporções para subornar os 
empregados publicas de segunda ordem. E' pois di
gna de approvação a emenda do Sr. Baptista Pe
reira, posto que eu já a havia prevenido no artigo, 
que offet:eci para substituir o do projecto, com o 
qual não me posso acommodar. 

Ora, quando os ministros se deixão subornar, 
sempre tem por fim abusar da autoridade, ou infrin
gir a lei; e por isso assentei que as penas deverião 
ser as mesmas, que se com minassem contra o abuso 
do poder, e inobservancia da lei. Comtudo como a 
constituicão faz do suborno um delicto particular, 
parece pelo seu espírito, que tambem se lhe deve 
estabelecer uma pena especial, distincta das 
que devem recahk sobre os outros artigos ; e esta 
consideração leY-ou-me a fazer a mesma divisão de 
suborno simples e suborno qualificado, para indicar 
a pena, que me pareceu apropriada ao suborno em 
especie. 

60 
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Igual razão me induzia a reformar o paragrapho 

que trata da concussão, e apresentai-o na fórma 
da minha emenda. 

Rarissimas vezes ou nunca apparecerá a concus
são desligada da prepotencia, óu da infracção da 
lei, e por esse mo ti ,.o ~z applicação das penas, que 
se houverem de impor nestes generos de delictos, 
conforme st~ apura1· o facto criminoso, além da 
pena tle tlous m1nos de prisão, que faço rccahir so
bre a concussão em abstracto. Tenho pois explicado 
as minhas emendas ao art.ígo em discussão. 

O Sn. VAsco:sclcLLOS : -Devo a\·enturar algu
mas reflexões sobre uma emenda, que foi offcre
cida a.o ~ 3 do artigo. O illustrc autor daquella 
emenda julga que peita e concussão são a IOOSillil 
cousa: não ha tal, são muito diversas. Quando 
um ministro tle estado, para proceder a algum acto 
do seu ministerio, trata com a parte, pede ou re
cebe dinheiro, não se dá o que propriamente SP 

chama concussfw, mas verifica-se em rigor a peita. 
Supponhamos porém, que o ministro é senador, 

c que percebe além do subsidio o ordenado de mi
nistro de estado (o que não é Impcssi,·el) neste 
caso .:ommette concussão, porque recebe o que 
não uerc, Otl mais do que deYe. Eis uma hypo
these, em que se realiza a concussão. Nisto não 
pôde ha,~cr du,·ida; c parece-me que o nobre de
putado confundia as cspecies. 

Temos ainda outros casos, em qllc ao meu ver 
se pútle dar concussão; por exemplo, se o ministro 
exigir maiores tributos do que os que se achão im
postos, ex.torqu!ndo,"v. g. 11, quando sú se de,·em 
lO : o que acontece muitas vezes. Eis portanto 
uma especie de concussão, e muitas outras haverá. 
I>or isso eu offereceria ao § 3 uma -emenda de 
reuacção ; porém como espero que este artigo ní á 
commissão, reservo para então a reforma, que en
tendo necessaria ; bem como ex.penderei algumas 
ideas sobre o paragrapho que trata do subocno. 

O Sil. Ln'io CouTINHo : - Sr. presidente, um 
illustre deputado arguio-me de haYer avançado a 
proposição, de qtw só é responsavel o ministro, 
quando se vel'ifica a peita directa, ou de mão a 
mão. Eu não disse semelhante co usa, e estou per
suadido de que póde verificar-se a peita, e em 
igual gráo de criminalidade, tanto por linha recta, 
como por linha curva. 

Eu só fallei da difliculdade ou im-possibilidade 
de se provar a peita indirecta ; pois o ministro 
póde dar um despacho contra a lei, ignorando 
fotalmente a sua mulher ou filho recebera dinheiro 
para o alcancar. Neste caso, digo eu, não é peitado 
ainda que ria realidade o seu filho, ou mulher te
nhão recebido dadivas. Como se poderá provar 
com evidencia, que o despacho fora dado em con
sequencia das joias, ou dinheiro que a mulher 
acceitou ? Pois o ministro não poderia ter commet
tido aquelle- acto, contrario ás leis, por erro de 
entendimento, sem deliberada vontade de abusar 
da sua jurisdicção? Portanto é necessario provar, 
que elle acceitou as dadivas, por qualquer maneira 
que seja, ou consentia que a mulher ou filho as 
acceita>se ; e a isto é que eu chamo facto directo, 
praticado por linha recta ou curva ; mas não quero 
dizer, que para haver delicto e responsabilidade 
seja necessaria a aeceitacão immediata. Eis o sen
tido em que fallei, e assiin quero ser entendido. 

Qnan\o ao que expendeu o Sr. Verguciro, devo 
dizer, que tudo me pareceu muito razoavel; e por 
isso concordo, em que as penas do suborno ou 

concussão se aggravem com as que se determinarem 
para os casos de abuso de poder, e infracção de 
lei. 

O Sn. SoiED.\DE : - Devo dizer o que entendo 
sobre uma emenda, que se tem proposta ao ~ I o 
deste artigo, com o fim de se lhe accrescentarem 
as palaHas - directa ou indirectamente.-Quanto 
a mim com estas palavras ainda não fica satisfeito 
o fim da lei, nem se designãO todas as especies por 
que devem ser responsaveis os ministros de estado. 

Tem-se já demonstrado, que elles peccão igual
mente por peita, recebendo dadivas ou promessas 
por canaes intermedios ; mas todos concordão, que 
é necessaria a clausula de haver recebido ou por si 
ou por interposta pessoa. 1\las eu julgo que não 
púdo ser dispensado da responsabilidade áquelle 
ministro, que, posto não tenha recebido por si ou 
por sua familia, sabe que um seu faYorito acceitou 
dndivas llOr ocr.asião de se conceder alguma 
mercê. 

Na minha opinião nada o púde escusar nesta 
hypothese. Eis um caso, em que o ministro deYe 
ser responsavel por peita, sem comtudo haver ac
ceitado ofi'ertas em seu beneficio, ou de sua família. 
Oxalá que não se contassem tantos destes factos, e 
não fossem tão notorios ! . . . Por consequencia é o 
meu parecer, que ou se entenda a pala na- indi
rectamcnte- e[lt significação extensiva ás pessoas 
favoritas dos ministros, ou se explique esta especie 
com melho1· phrase ; pois póde verificar-se a peita 
ainda sem acceitação de dadivas da parte do mi:
nistro ou de sua familia. 

O SR. Socz.\ FRAXÇA : - Peço a palavra sómente 
para explicar a emenda, que propuz ao~ 3•, visto 
que um illustre deputado me arguio de haver con
fundido as idéas de peita e concussão. Peita cha
ma-se propriamente a dadiva ou offerta, que se faz 
para corromper o animo do que se acha munido de 
autoridade, com o fim de obter favor; a concussão 
porém é a extorcão; que esta autoridade faz daquillo 
que lhg não é dêvido : é em rigor um furto, que se 
pratica por abuso do poder, como muito bem mos
trou o Sr. Vergueiro. 

A peita tem o seu principio em facto praticado 
pelo pretendente, e a concussão é toda do que está 
constituído em dignidade. A palavra concussio na 
sua sig!lificação natural qu~r dizer a acç~o de aba
lar, ag1tar, moYer, e por Isso a concussao no sen
tido jurídico sempre suppõe força ou poder da 
parto daquelle, que o commette. P(!r consequencia 
ha urna enorme differenca entre um e outro voca-
bulo. • 

Isto posto, não sei qual seja a confusão, q_ue o 
illustre deputado \lretendeu achar nas minhas 1déas 
quando apresente1 a emenda ao ~ 3• do artigo, que 
trata propriamente da concussão. Eu não fiz mais 
do que· ampliar a doutrina do projecto, e acautelar 
os estratagemas, com que se pratica a concussão 
com apparencias de contractos lícitos. Exami
ne-se a minha emenda, recorde-se o que eu 
proferi por essa occasião, e ver-se-ha que eu tratei 
meramente das especies de concussão, sem jãmais 
a confundir com a peita. 

A este tempo havendo o Sr. presidente sido 
informado de que na sala immediata se achava o 
Sr. Luiz José de Barros Leite, deputado pela pro
vinda das Alagôas, cujo diplomajác::.ntes havia sido 
verificado,. interrompeu a discussão, e convidou os 
Srs. secretarias Araujo V1anna e Souza França para 
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fazerem as honras da introduceão e tendo o ·dito 
Sr. deputado prestado o jurámento, e tomado 
assento na fórma do estylo, continuou a discussão 
tendo a palana o Sr. Clemente Pereira; o qual 
depois de proferir um breve discurso, que não foi 
colhido pelos tachygraphos, leu e enviou á mesa 
esta 

« EllEJSDA 

<< Ao art. 2.0 Proponho que no n. ao se diga
por concussão : prevalecendo-se da autoridade ou 
influencia do seu lugar, para exigir dinheiros, inte
resses, ou a conclusão de algum negocio entre par
ticulares. - Clemente Pereira. » 

Sendo lida na mesa, c apoiada, fez parte da ma
teria em debate. Então pedindlf a palavra, disse 

O Sa. Onoaico MENDES : -Depois do que se tem 
expandido sobre a ma teria deste artigo, eu só te
nho a chamar a altenção da camara sobre as espe
cies de penas, que se fulminão contra o prevarica
dor. Noto que impondo-se multas, prisão, e outros 
castigos, permitia-se a consetYação dos empregos, 
de que tão atrozmente se abusára. Eu não sei 
como possa ser julgado digno de continuar a exer
cer um cargo publico aquelle, que é condemnado 
por peita, suborno ou concussão; por outra aquelle 
que no exercício do seu emprego mostrou tal cor
rupção de costumes, que se vendeu por offertas ou 
roubou o dinheiro dos cidadãos. Na minha opinião 
semelhante individuo não deve occupar mais em
pregos de estado, e por isso proponho que seja 
inhabilitado para servir cargos publicas, ao menos 
na reincidencia. F.u mando já uma émenda á mesa. 

V cio com .etfeitv á rr..csa a segui:lte 
<< E~IENDA 

11 Art. 2. o Proponho que nos crirn~s de peita, 
suborno e concussão, o culpado soffra a pena de 
inhabilidade para servir quaosquer empregos. pu
blicos, ou pelo menos na reincidencia. - Odo
?·ico. » 

Foi lida pelo Sr. 1° sP-cretario, e apoiada compe
tentemente. E como ninguem mais se offerecesse a 
fallar, julgou-se finda a discussão; e posta a mate
ria a votos, decidia-se que o artigo voltasse á com
missão de leis, regulamentares com todas as emen
das apoiadas, para ser novamente redigido, como 
~e havia praticado com o primeiro artigo do pro
Jacto. 

Passou-se portanto ao art. 3°, o qual foi lido 
pelo Sr. secretario Costa Aguiar, e era assim con
cebido. 

Art. 3.0 São responsaveis por abuso do poder. 
c< § 1. Fazendo sem expressa autoridade com 

qualquer potencia estrangeira tratado ou conven
ção, que venha a ser prejudicial ao estado. 

<< § 2. Dando ordem, sem estar competente
mente autorisado para ~e começarem hostilidades 
contra qualquer potenc1a estrangeira, ou fazendo 
cessar as já principiadas. 

<( § 3. Ordenando ou autorisando expedições 
ruinosas. 

<< § 4. Mandando crear, não havendo lei que 
o detet·mine, novos corpos de tropas, ou augmen
tar o numero das praças dos regimentos ou bata
lhões. 

« § 5. Fazendo ou consentindo marchar corpos 
armados para fóra das províncias, sem ser nos 
rasos, em que o serviço publico o exige. 

cc § 6. Fazendo, sem expressa autorisacão, dis-
persar os corpos reunidos por ordem. • 

cc § 7. Estabelecendo ou a1,1torisando impostos, 
taxas, co~tribuições forçadas, salarios ou emolu- · 
mantos nao decretados competentemente. · 

« § 8. Çontrahindo emprestimos por conta do 
esta~o, nao sendo nos casos urgentíssimos, e im
previsto~ ; '?U ordenando .alguma despeza publica 
extraordmarm fóra dos dttos casos, não estando 
para isso autorisado. 

c< § 9. Suspendendo a exccucão de quaesquet 
decretos assignados pelo imperador, e competente
mente 1·eferendados. 

cc ~ 10. 1\landando suspender os processos legal· 
mente principiados, ou fazendo-lhes dar uma 
outra direccão, que não fôr a competente, e por 
via dos tribunaes, a que legalmente tocar; ou fa
zendo reviver os processos findos. 

cc § 11. Dispensando nas for"malidades dos pro
cessos, ou mandando proceder com outras, que 
não são as estabelecidas. 

<I § 12. Fazendo soltar _sem sentença os presos 
competentemente pronunciados, ou fazendo reter 
nas prisões aquelles que por sentença se mandão 
soltar. 

« § 13. Suspendendo, contra a fórma da con· 
stituição, os magistrados, aposentando-os contra 
sua vontade fóra dos casos marcados na lei, ou 
privando-os ainda que indirectamente de seus lu
gares, e vencimento de seus ordenados. 

« § 14. PriYando ou suspendendo sem erro de 
officio os empregados puhlicos não amoviYei~. 

<! § 15. Demittindo ou reformando os ot:âaes 
militares, sem ser em virtude de sentenca, ou da 
lei. · • 

« § 16. Alterando as ordens dadas pelo impera
dor, ou em conselho. 

« ~ 17. Creando officios p_ubiicos, ou extinguindo 
os já creados, sem lei, que decrete a creacão ou 
extincção. • 

11 ~ 18. lnhibindo os conselhos geraes de intervir 
nos negocios das respectivas províncias ; ou emba
racando por qualquer maneira as corporacões _legi
timamente autorisadas no exercício de sÜas func-
ções. · 

1c S) 19. Referendando decretos do poder execu
tivo contraries á constituição, e ás leis do imperio. 

cc ~ 20. Autoi:isando decretos dos concilias, e 
letras apostolicas contrarias á constituição, ou sem 
lhes ter precedido approvação da assembléa nos 
casos, em que ella é precisa. . 

<! S) 21. Interpondo por qualquer maneira que 
seja, a sua autoridade, para se praticar algum acto 
contrario ã lei. 

<< § 22. Em cada um dos casos comprehendidos 
neste ao artigo, se o abuso do poder comprometter 
o estado para com alguma potencia estrangeira 
não se seguindo comtudo declaração de guerra, ou 
pozer em perigo eminente a segurança do imperio, 
ou de alguma província; será o réo, que fôr con
vencido, declarado incapaz de mais exercer em
prego publ~co, e será degradad? por lO annos para 
o lugar mais remoto, donde estiver a côrte. 

cc § 23. Se do abuso do poder se seguir declara
cão de guerra, ou rebellião de alguma ou algumas 
províncias, mas se o réo provar concludentemente 
haver obrado de boa fé, será a pena a de degredo 
perpetuo para o lugar acima dito, C?~ a declaração 
de incapacidade para exercer offic10 ou emprego 
publico. Se o réo o não provar, será considerado 
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como traidor, e se lhe ímporáõ as penas do § 11 do 
art. 1. 

,, § 24. Se do abuso do poder não provier perigo 
immediato á segurança publica e á tranquillidade 
do estado, será o réo declarado inhabil para o em
prego que exercia, e pagará todo o damno que tiver 
causado e se puder liquidar./, • 

Posto este artigo em discussão, impugnou-o pela 
maneira seguinte 

O SR. VEnGUEIRO :-Sr. presidente, este artigo 
está demasi<}damentc extenso, c vem a peccar no 
vicio, que foi condemnado na primeira discussão <l:,o 
projecto; pois unanimemente se concordou em evi
tar, quanto fosse possi~el, a legislação casuistic~
Venceu-se que se espectficasse a nat~cza dos de~t
ctos, mas não se descre\·essem as cucumstanc1as 
de cada especie; o que na pratica produz innume
raveis embaraços, e facilita aos réos o meio de eya
dir-se á letra da lei e por consequencia ao merecido 
castigo. Além disto, eu descubro neste artigo al
gumas especiés que lhe não pertencem, e que me
lhor ficarião sendo comprehendidas no que trata 
de inobservancia de l~i.- Por tudo isto eu proponho 
uma emenda, que red1g1 por este modo . Leu a se-,. 
guinte 

cc EliE~D.-\ 

cc Ao art. 3°: São responsaveis por abuso de po
der: obrando coiHra a constituicão, lei ou decreto, 
ou usando mal da sua autorídad;~. 

<c Usar mal da sua autoridade é não fazer ou fazer 
mal, o que a natureza do 8eu emprego lhe incumbe, 
como por exemplo : não velar que os subalternos 
sírvão bem os seus empregos, c não promover a 
efTectividade da responsabilidade dos que servirem 
mal: não informar ao Imperador o que exigir pro
videncia: não dar conta ao corpo legislativo cada 
um do estado da sua repart!ção no principio de 
cada sessão : escolher mal sc1entemente as pessoas 
ou os meios para o fim, ou deixar de empregar os 
meios necessarios: remover do servico o empregado 
que serve bem, para empregar outro: que sirva mal: 
demorar a expedição dos negocias e cousas seme
lhantes, que a lei não tem pre,·enido. 

cc Os que abusarem do poder incorreráõ, segundo 
o gráo de culpa, na perda de todos os empregos, 
honras e mercês, inhabilidade para outros e prisão 
por 10 annos em uma fortaleza; ou na dita perda e 
mhabilidade, ou só na perda dos empregos e inha
bilidade f.Or um anno.-Vergueiro. ,,_Tendo con
cluído a .eitura, continuou, dizendo 

O mesmo senhor:-Parece-me que o artigo redi
gido por esta maneira comprehende todos os casos, 
que possão oceorrer sobre o abuso de poder, e que 
portanto faz desnecessarias tantas especificacões e 
hypotheses, que se .apontão nos 24 paragraplios do 
projecto original. E como a expressão -usar mal 
do poder ou autoridade- por ser muito vaga, possa 
deixar de ser bem entendida na pratica, por isso eu 
apontei alguns exemplos, qtte illustrão a ma!.eria 
e servem de prevenir as duvidas que se hão de 
suscitar. O mesmo fiz a respeito da phrase -não 
fazer o que deve, ou fazer mal o que á natureza do 
seu officlO compete.-Porém evitei relatar as espe
cies, para que esta lei não seja jãmais entendida 
como taxativa de certos e determinados casos. Eis 
em summa o que me occorre sobre a matcria su
jeita. 

Sendo lida na mesa e apoiada esta emenda, fez 
parte na discussão : e logo o Sr. Maia, depois de 

proferir um longo discurso, que não pôde ser alcan
çado }!elo tacbígrapho, pela posicão em que se acha
va o 1llustre deputado, enviou á" mesa est'outra: 

~ Requeiro a ~u~pressão dos paragra"(>hos se
gumtes do art. 3 .-1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ll, 12, 16 
e 11.-.Maia.»-Foi igualmente apoiada, depois de 
lida pelo Sr. 1° secretario. 

Então pedindo a palavra, orou nestes termos 
0 SR. VASCONCELLOS:-Senhores, eu SOU obri

gado a fallar com franqueza e emittir sem rebuco 
o mou parecer. O artigo não póde passar da mâ
neira em que se acha. Votou-se que a lei não fosse 
muito ampla, e que de nenhuma sorte se tornasse 
casuística: e aqui lemos uma lei casuística. Eu até 
me persuado que as doutrinas deste artigo não são 
muito conformes com as idéas constitucionaes. 

Porque, diz o § 1 °-fazendo sem expressa autori
dade com qualquer potencia estrangeira, tratado ou 
convenção, etc.- De quem ha de 1·eceber o minis
tro de estado esta expressa autoridade para fazer 
tratados com as nações estrangeiras ? E' elle que 
ha de autorisar a si mesmo 'l Eu não entendo como 
se combina isto com a constituição. Mais abaixo 
temos -dando ordens, sem ser autorisado, etc.
Aqui está o mesmo embaraço. Quem ha de auto
risar o ministro de estado? Torno a perguntar. 
Ha de ser o imperador? E elle deve cingir-se a 
essa ordem? Então estes paragraphos estão em 
manifesta contradiccão com o art. 135 da constitui
ção, onde se declara, que não salva da responsa
bilidade a ordem do imperador, vocal ou por escri
pto. Demais, o ministro não póde ser responsavel, 
uma vez que seja obrigado a seguir algum preceito 
e a fazer o que se lhe mandar. 

Os mais paragraphos estão no mesmo caso: uns 
particularísão muito e outros são de alguma ma
nei~a oppostos á constituição. Não farei menção, 
senao do S5 16. Diz -alterando as ordens dadas 
pelo imperador ou em conselho.- Aqui temos outra 
vez o ministro obrigado a obedecer á ordem do 
Imperador e responsavel pela alteração, que á el\a 
fizer. 

Ora, se a ordem do Imperador não isenta da res~ 
ponsabilidade, como póde o ministro ser responsa~ 
vel não cumprindo exactamente o que o Imperador 
ordenar ? Semelhante proposicão é inadmissível 
segundo as idéas por que hoje Í10s regemos. 

Os ministros de estado não são obrigados a assi
gnar o que lhes manda o monarcha : quando lhes 
não agradar a sua deliberação, têm o liHe arbitrio 
de se demittirem dos cargos. 

Accrescenta oparagrapho, que serão responsaveis 
alterando as ordens em conselho. Sr presidente, 
o conselho de estado não póde dar ordens algumas. 
Alli ventilão-se certos negocios c decidem-se as ma
terias á pluralidade de votos, porém o ministro não 
é obrigado a seguir a decisão do conselho, aliás 
viria esta instituição a formar um corpo delibera
tivo, o que é um absurdo, e os ministros de estado 
deixarião de ser responsa,·eis. 

Os mais paragraphos estão na mesma razão, e o 
artigo necessita uma reforma geral. Portanto volte 
á commissão com as emendas que se apresentarem, 
e faça-se uma nova redacção, reduzindo-se a ma
teria a capitulos geraes, que comprehendão todos 
os casos, guardada aquella concisão indispensavel 
em semelhante genero de obra. Assim fica tudo 
providenciado. Se fôr preciso apresentarei por es
cripto esta proposta. 
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O Sa. ÃLJIEIDA E ALBUQUERQUE: -Eu não me 

opponho, como já tenho dito, a quaesquer altera
ções que se julgar acertado fazerem-se ao meu pro
Jacto, porém devo declarar que não são ajustadas 
as reflexões que o nobre deputado acabou de fazer 
sobre alguns para"graphos do artigo em discussão. 

digido em termos genericos, especificando-se os de
lictos classificados debaixo do artigo da constituicão 
-abuso do poder. _ • 

Disse que· não sabe, de quem receberá o ministro 
autoridade para fazer tratados C'lm as nações es
trangeiras, a não ser elle IJUem autorise a si mes
mo. Não é assim. O mimstro não póde fazer tra
tados sem plenos poderes conferidos especialmente 
para esse fim e a isto é que se chama autorisação. 
Se não tiver esses poderes, não deve .fazer conven
cão alguma com as nacões estranhas. 
• Em todos os tratados que vemos ratificados entre 
as nações, achamos sempre um preliminar, em que 
se contém o acto prévio da nomeação e autorisação 
do ministro, ou diplomatico para fazer a convenção. 
(Leu o§ 16.) Aqui não se diz que está obrigado a 
executar as ordens do "Imperador ou do conselho de 
estado: diz co usa muito diversa; declara-se tão só
mente. que não póde alterar estas ordens, no que se 
entende intervir fraude. Uma cousa é deixar de 
executar e outra cousa é alterar com dólo e malícia. 
O ministro pó de deixar de cumprir as ordens . do 
Imperador, tomadas sem conselho ou em conselho, 
e para isso basta não referendar os decretos ; porém 
nã.o póde alterar cavilosamenle estas ordens para 
fins differentes ou oppostos áquelles a que ellas se 
dirigião. Assim tenho respondido. Não se tomão 
as palavras no seu verdadeiro sentido, e censura-se 
sem se saber o que. 

O Sa. VAsCONCELLos:- Eu não me expliquei 
bem, e por isso o illustre deputado me atacou •.• ·• 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu não ataco a 
pessoa alguma, respondi ás objecções que se fizerão 
ao artigo. 

0 SR. VASCONCELLOS (continuando):--:-Eu não me 
expliquei bem. Diz o illustre deputado que a dou
trina do § 1 o refere-se aos plenos poderes, que o 
ministro recebe para fazer tratados com ao; poten
cias estranhas e que nesse casG é considerado, não 
como ministro, mas como plenipotenciario para cofl
tractar. Pois bem: logo não póde esta materia en
trar na lei que discutimos, que toda se dedica aos 
ministros de estado e conselheiros de estado; re
serve-se ou para a lei da responsabilidade geral, 
ou para a que se houver de fazer para os diploma
ticos e negociadores de tratados. 

Diz no § 16 que os ministros não devem alterar 
as ordens dadas pelo Imperador, ou em conselho de 
estado. Uma cousa é ordem do Imperador e outra 
é ordem do conselho. Se o ministro não póde al
terar a ordem do Imperador; vem a ser escusado 
este artigo da constituicão ..• (Leu o art. 135 da 
const.) Quando ao ministro não agradar qualquer 
ordem do Imperador, não a deve jámais cumprir 
contra a sua intelligencia; fica-lhe sempre salvo o 
recurso de demittir-se. Não sei nem posso enten
der o que seja -ordens em conselho.- Quem póde 
dar estas ordens em conselho ? Hão de ser dadas 
pelo conselho? Não, porque o conselho só tem voto 
consultivo e nunca deliberativo; aliãs ·deixaria de 
ser conselho de estado. Se são-dadas pelo Impera
dor, então estão na mesma razão, quer sejão deli
beradas dentro, quer fóra do conselho. 

Portanto é ociosa a doutrina do paragrapho, e 
em consequencia deve o artigo tol'Dar á commissão, 
na íórma da minha proposta, para ser de novo re-

o· SR. LINO CouTINHO: - Sem duvida o artigo 
deve, como os outros, voltar ã commissão, para ser 
organisado segundo o principio approvado nesta 
camara, isto é, que a lei fosse concebida em termos 
genericos e de nenhum modo casuística. E se .de
baixo deste plano passou o art. 1 o. devem os outros 
seguir o mesmo methodo, para irmos coherentes e 
segundo o que se venceu. Além disto, tenho de 
fazer uma outra reflexão para substanciar a emenda 
que passo a offerecer ao artigo. 

Parecia..:me, Sr. presidente, que todos os crimes 
de responsabilidade dos ministros de estado podem 
ser comprehendidos debaixo -do unico titulo do 
abuso do poder. Na v~rdade elles abusando do seu 
cargo e da autoridade que se lhes confere, é que 
commettem todos os actos criminosos do seu mi
nisterio. A traição, o suborno, a peita. a concus
são, finalmente todos os delictos podem ser classi
ficados dentro do artigo do abuso do poder. Eis a 
base em que firmo a doutrina desta emenda, que 
proponho. ' 

Dito isto, leu a seguinte 

« EliENDA 

cc" Ao art. 3°:-Abusa do poder o ministro, que 
illegitimamente sahe fóra da esphera de sua autori-
dade. · 

« Todos os actos de abuso do poder, que ataca
rem ou comprometterem a nação em geral, en
trão na classe de traição, os outros porém que of
fenderem os interesses particulares, têm especial
mente o nome{de abuso de poder. 

« Os casos de primeira ordem terão as penas de
signadas no artigo da traição, os outros, penas 
menores.-José Lino Coutinho.» 

Tendo concluido a leitura e enviado e'5ta emenda 
á mesa, continuou dizendo 

O mesmo Sr.- Todos os ministros que tendem a 
abusar do seu poder, sabem fóra da esphera da 
sua autoridade, ou attribuições. Ora eu distingo em 
hypothese duas classes de abusos, em uma com
prehendo todos aquelles actos que atacão imme
dia.tamente a na~ão em geral, e em outra aquelles, 
que offendem os direitos dos cidadãos em particular, 
os primeiros contemplo na ordem de traição, ou 
alta traicão, segundo a phrase antiga como bem ex
plicou ô Sr. Vergueiro. os segundos qualifico de 
abusos do poder, propriamente assim·chamados, e 
segundo esta distincç~o deverãõ ser punidos 
aquelles com penas ma1s graves, e estes com cas-
tigos mais moderados. _ 

A commissão organisará o artigo por estes prin
cipio;;, e proporcionará as penas. Isto é o que me 
parece. 

Foi esta emenda lida pelo Sr. secretario Costa 
Aguiar, e apoiada competentemente. E progre
dindo o debate orou por este modo. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - E• ,·erdade 
que não deve entrar em nova qúestão o que lá se 
acha decidido nesta camara. Venceu-se que a lei nã(} 
fosse casuística, mas ao mesmo tempo ponderou-se 
que não fosse concebida em termos tão genezicos, 
que não especificasse a natureza dos delictos, se
gundo a constituicão. Para se chamar uma lei ca
suística é necessarlo que nella se descrevão miuda-

61 
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mente as eircumstaneias, que devem concorrer para 
se dizer criminoso um facto qualquer taes são em 
grande parte as leis do digesto, e do corpo do di
reito canonico. E' na realidade um grande defeito 
na legislação; porém isto é muito differente da es
pecificação dos delicto~, ou dos factos criminosos, 
como se acha neste proJecto; que de nenhuma ma
neira se póde arguir de casuístico, porque nelle se 

· não descrevem as circnmstancias dos casos, mas 
apontão-se os casos, e as \vpotheses. Comtudo não 
me opponho, como já tenho dito, a que o artigo 
volte á commissão. O meu fim agora foi responder 
ao honrado preopinante, que tratou este projecto 
de casui:;tico. 

Devo ainda accrcscentar algumas pala\'J'as para 
confutar a ohjecçiio de ?tttro íllustre orador, que 
accusou o artigo de mmto extenso, sem com tudo 
alJranger todos os casos occorrentes, e que insistia 
na proposição, de que os ministros não precisão de 
nova autoridade para fazer tratados com as potencias 
estranhas. Não duvido que o artigo seja mais ex
tenso, do que se desejára, porém não posso con
ceder que deixe de abranger todas as especies occor
rentes. Basta ler-se o § 21, para convencer-se do 
contrario. Neste paragrapho comprehendem-se em 
geral todos os casos, que se poEsão offerecer, pois se 
declarào como abusos do poder todos os actos con
trarias á lei. 

Eu disse, c torno a dizer, que os ministros não 
podrm fazer tratados sem expressa autorisação. E' 
Ycrdadc que ellcs na qualidade de negociadores, 
munidos de plenos poderes, não podem ser consi~ 
derados como ministros de estado, c portanto talvez 
seria mais proprio da lei geral da responsabilidade 
o tratar-se dos abusos dos negociadores de tratados, 
e dos diplomaHcos, como pretende o illustre de~ 
putado, porém nós não estamos nesse caso, a nossa 
hypothesc é muito differente, trata-se do ministro, 
que sem plenos poderes procede a tratados com as 
nacões estrangeiras. Se elle ainda não tem esses 
ple.nos poderes, como póde ser considerado como 
negociador, plenipotenciario, ou diplomatico? 

Eis aqui a razão, porque eu disse, que censura~'a
se o projecto, sem o entenderem no seu genuíno 
sentido, do que se resentio o illustre deputado, sem 
motivo algum. Os escriptores não são sempre, e 
uniformemente entendidos segundo escreverão, o 
mesmo succede a respeito das leis escriptas que pela 
maior parte precisão de explicação, e por isso não 
admira que se não entendão muitos dos artigos do 
projecto segundo a mente, em que os escrevi. Tenho 
respondido. 

o' Sn. ARAUJO BASTOS:- De todas as emendas, 
que se tem proposto, a que me parece mais con
forme é a do Sr. Vergueiro. Poder é a faculdade, 
que compete a um empregado, para exercitar ju
risdicção, e pra~icar actos na fórma que a lei marca, 
por consequenCla o abuso do poder vem a ser o mão 
uso, que faz o empregado, da faculdade, que a lei 
lhe dá, para os a c tos das suas attribuições. Esta é por 
tanto a definição mais propria, e analoga ã consti
tuição, e persuado-me que a emenda do Sr. Ver
gueiro desempenha esta ídéa em· toda a extensão, e 
satisfaz ao fim da lei. Julgo pois que deve ser pre
ferida, para que a commissão a tenha em vista 
quando fizer a nova redacção do artigo. 

o Sn. CLEMENTE PEREIRA : -o § 3° do art. 133 
da constituição nos põe certamente em grande em
baraço, porque, a fallar a verdade, por abuso de poder 

se p6de entender em geral tudo quanto é obrar mal 
e contra a lei. Mas se é necessario definir a naturez~ 
deste delicto em particular, porque a constituição 
faz delle uma classe especial, eu quizera que esta de~ 
finição se limíta~se a uma proposição geral, que com~ 
prebendesseestrtctamente o que se deve entender por 
abuso de poder. Segundo a minha intellígencia, 
abusão do poder os ministros todas as vezes, que, 
estando autorisados pela lei para praticar os actos 
necessarios para se conseguir algum fim, conduzem
se na applicação dos meios por uma maneira con
traria á justiça, á equidade, aos interesses do estado, 
ou ao proprio fim da lei, a qual sempre se entende 
exigir sómente o que deve ser. 

Nós temos o exemplo na constituição, quando 
permittc a suspensão das formalidades. Se os mi
nistros não usão deste poder como devem, levan
tando as garantias sem necessidade, e ot·denando 
a prisão de cidadãos innocentes, o que de maneira 
nenhuma devem praticar porque nunca se póde en
tender que a constituicão os autorise para seme· 
lhenle fim, são responsa\=eis pelo delicto especial do 
abuso do poder. A autoridade, que a constituição 
confia neste caso aos ministros, é sujeita aos prín· 
cipios da justiça universal, e nã"o á sua discrição, e 
arbítrio, e por isso os ministros arhitrarios são res
ponsaveis. 

O mesmo pódc verificar-se em outros muitos casos 
e por essa razão é indispensavel deixar a sua qua
lificacão á sabedoria da camara dos deputados, que 
deve ·decretar a accusação, e á do senado que a deve 
julgar. Nestes princípios fundamento a emenda, que 
vou apresentar. 

Leu a seguinte : 
« E!IIENDA 

cc Proponl10 que se supprima o art. 3°, e que se 
redija na fórma seguinte : 

cc São responsaveis por abuso do poder todas as vezes 
que deixando a lei ao seu arbítrio a pratica de alguns 
actos, se conduzirem no seu desempenho contra os 
princípios da justiça, equidade, e interesses pu
blicas, ou particulares da nação.- Clemente Pe
rcl:ra >>. 

Continuou dizendo: 
O mesmo Sr.-Certamente não haverá caso algum 

em que os ministros, sendo autorisados por lei a 
praticar certos actos, não sejão responsaveis, se a ber
rarem dos princípios da justiça, e equidade, e a não 
se admittir a proposição geral da minha emenda, 
seria necessario fazer uma especificação muito mi
nuciosa dos crimes cornprehendidos neste artigo, e 
apezar disso ainda alguns talvez ficarião ommissos. 
Por isso eu proponho que se supprimão todos os nu· 
meros deste artigo, visto que uns aehão-se com
prehendidos no art. 1 o dos crimes de traição, e 
outros pertencem ã violação das leis, poucos se 
podem classificar como abusos de poder, que ao meu 
ver se verificão, quando os ministros usão mal da 
sua autoridade nos actos, que a lei confia ã sua dis· 
cri cão. 

Sendo esta emenda lida na mesa foi apoiada com· 
potentemente, e logo impugnada por 

O Sn." LsNo CouTINHO: - A emenda mandada â 
mesa parece~me que não é justa. Pois o ministro, 
que tem a faculdade discricionaria para fazer o que 
entender, ba de ser chamado a uma accusação, por 
haver praticado segundo a sua intelli~encia, e dis• 
crição, ainda que mal seja 'l Pois a le1 não lhe dá a 
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faculdade de fazer o que entender! Eu não sei o que 
seja abuso de poder senão o acto, porque se excede 
a lei. ou o poder, e direito, que a lei concede. Abusar 
da amizade quer d!zer, praticar acções que a ami
zade não faculta, porque a amizq.de dã direito para 
obrar certos actos. O abuso dos funccíonarios pu
blicas sempre se verifica em acto~ de jurisdicção, e 
dã-se todas as vezes, em que elles fazem o que, se
gundo a lei não pod~m fazer. . _ 

Diz-se que a maiOr parte dos cnmes se poderão 
entender debaixo do titulo geral de abuso do poder, 
e eu estou nesse princípio, mas faço a distinccão 
por outra maneira. O ministro póde abusar comm·et
tendo delictos gravíssimos, como é fazendo tratados 
sem permissão, ou autorisação, contra os interesses 
particulal'es. No primeiro caso ataca, ou compro
mette a sociedade inteira, e portanto classifico como 
traição, e no segundo comprehendo todos os outros 
delictos especificados nos mais artigos, para segundo 
a natureza de r.ada um se proporcionarem as penas. 
Porém não me posso accommodar com esta emenda 
do Sr. Clemente Pereira. Sr. secretario, faca o favor 
de a ler. (O Sr. secretario satisfez a esta requisicão 
e o nobre orador proseguio) b'em : a lei deixa ao âr
bitrio do ministro obrar, o que eniender, e quando 
a lei deixa ao arbítrio de qualquer cidadão a fa
culdade de fazer alguma cousa conforme a sua ca
beca, por assim me explicar, não póde este cidadão 
serresponsavel pele seu entender. Poder-se-ha dizer 
que não obrou bem, que não entendeu bem, porém 
nunca se dirá que obrou contra a lei, nem poderã 
por isso ser accusado por abuso de poder, que só 
se verifica, quando se obra contra a lei. Portanto não 
é admissivel esta emenda. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA: - A lei deixa á discricão 
dos ministros a pratica de certos actos, mas que
rerá por isso que estes obrem contra o systema da 
legislação, contra os interesses da nação, contra a 
justica, e contra a equidade? Ha casos, em que é ne
cessário deixar alguma cousa ao arbítrio dos mi
nistros. Os ministros, por exemplo, estão autori
sados para nomear empregados publicos, quereria 
a lei por ventura, quando deixa aos ministros este 
arbítrio, que elles nomeassem homens máos, e in
capazes de desempenhar os empregos que se lhes 
confião'l Não seguramente. Logo que um ministro 
nomear qualquer funccionario publico, que não tenha 
as precisas qualidades, abusa do poder, que lhe 
confiou a lei. O mesmo acontece quando a lei deixa 
á discricão dos ministros o proceder contra alguem, 
por assim o julgar necessario, porque nesse caso 
não se póde entender que está autorisado para com
metter violencias, nem onprimir o innocente 

Supponhamosque os ministros se prevalecem desta 
faculdade, fazendo . processar, ou prender um ci
dadão innocente. Nesse caso elles são responsaveis 
porque obrão contra o fim da lei. 

São igualmente autorisados os ministros Dara 
cuidar do interesse geral da nação. E deixaráõ por 
ventura de ficar responsaveis, abusando deste poder 
discricionario 'l Empregando por exemplo, meios in
justos, e meramente arbitrarias e despoticos? Sal
var-se-ha com o pretexto, de que assim foi neces
sario para o interesse da na cão 'l Poderáõ, é verdade, 
responder que entenderão que obra vão bem, mas só 
com esta evasiva deixaráõ de ser responsaveis, e 
punives? De nenhuma sorte. Eis aqui pois o sentido 
em que eu digo, e defendo que-a lei deixa á dis
crição dos ministros muitas funcções de seus 
cargos, e assim é que eu quero ser entendido; 

O Sa. VASCONCELLOS:_.;. Sr. president9, peço fa
culdade, para fazer algumas reflexões· sobre.·a ma
teria deste artigo. Esta expressão -abuso do poder 
-é muito vaga, e na sua significacão lata abrange 
todos os delíctos, que os ministros pÓdem commetter 
no exercício de seus cargos, porém nós nem de
vemos adoptar esta intelligencia generica, nem 
cingir-nos á que lhe dão os escriptores, mas cumpre 
deduzil-a da nossa propria constituicão. Nestes 
termos é mister dar-lhe uma significaçãÕ tal, que se 
não confunda com os artigos da inobservancia de 
lei, da traicão, da peita, suborno, ou concussão, 
nem com os" attaques feitos á liberdade, segurança, 
ou propriedade dos cidadãos. E por que ? Porque a 
constituicão muito expressamente fezes ta distincção, 

Isto pÓsto, digo que é abuso de poder o máu uso, 
que se faz de uma faculdade legalmente conferida, 
mas não chamarei jámais abuso de poder, neste 
sentido estricto, a transgressão da lei geral, que ou 
comprehende todas as especies dos delictos deres
ponsabilidade, ou está subentendido no artigo da 
inobservancia da lei. 

Pelo meu entendçr pois tem lugar este genero de 
delicto só naquelles casos, em que a lei deixa ao 
ministro algum poder extraordinario, sem lhe mar
car expressamente as raias, que o limitão. Tal é o 
caso da suspensão do habeas-corpus. 

Se o ministro usa deste poder extraordinario, como 
convém, e exige a scguran~a do estado, tem prati· 
cado o que deve ; mas se usa mal desta faculdade, 
isto é, de uma maneira exorbitante, e fóra dos casos 
de extrema necessidade, usa mal, por outra. abusa 
do poder, e é por consequencia responsavel. 

Parece-me que esta é a verdadeira, e obvia intel
ligencia, que tem este paragrapho da constituição, 
ao qual nos devemos cingir á risca, abrindo mão de 
quaesquer interpretações, que não tenhão o seu fun
damento na letra da mesma constituição. 

O Sn. VERGUEIRO:-Senhores, na minha emenda 
eu fiz uma distinccão de dous generos de abusos de 
poder : no prime1ro indiquei o abuso em sentido 
geral, e no segundo o abuso propriamente assim 
chamado. 

Em regra podemos dizer que só abusa aquelle, que 
obra contra a lei, e que quando é livre o obrar não 
ha responsabilidade. 

Porém não é esse o sentido em que devemos to
mar agora o abuso de poder. 

Ha um rifão muito antigo que são mais os casos 
do que as leis : donde se deduz que em todos os 
empregos ha necessariamente alguma autoridade 
discricionaria ; pois não é possível que as leis mar
quem todos os actos indispensaveis para o desem• 
penho das funcções ~e_spectivas.. . _ 

As leis que necessita~ da ma10_r _precisao, c~rtll:
menle são as que regulao o ex~rClClO_ do po~E!! .Judi
ciario mas todos tem conhec1do a 1mposstbllidade 
de co~seguir-se semelhante amplidão. Alguns se 
tem lembrado estravagantemente da p_ossibilidade 
de se fazerem codigos, que comprehendao os casos; 
bem se vê que isto é um delírio,- e que ~m seme
lhante codigo, ainda que ch!3gl!-sse 9: ul~~ar-se, só 
serviria para lançar os _du;e1tos. md1v1duaes no 
maior labyrintho, e confusao 1magmavel. 

Porém por isso que não ha leis escriptas para 
todos os casos, ficará ao arbit~o do juiz deixar_ de 
julgar, ou julgar pela ;;ua livre vonta~e't. Nao. 
E' um principio reconhec1do por todos os Juriscon
sultos. 
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Nos casos não especificados por leis, regPlão oli vidoJ! ma'-dl!r, tíoi'que~ha uma lei ~is forte; que o 
princípios genes dajurisprudencia,. o direito na tu.:. autorisa _para propJ,~gnar,pela propna conserva9âo. 
ral, e a patriea do fôro. Isto é o que acontece com Todana· pelis leiS .. ciVIlS sempre é pronunmado 
os millistros de eswdo, e com _todos os empregados réo; e obrigado a defender-se em juízo, e com razão 
publicos. só é considerado innocente depois de absol'\'ido por 

Não lem tei positiva, que de~e~_ne todos o_s ac~s uma sentença, que declare
1 

que matou em 1;ua pro
de seus cargos, mas "tem os pnnmp1os da ra1.ao uu1- pria defeza, · e sem abuso oesLe }ll)der, que a todos 
versal, e a pratica seguida. . confere a natureza. · • 

Portanto esta autoridade discricionaria não fica O' ministro de estado acha-se· ao mesmo caso. 
ao seu livre arbítrio : de'\'em usar della segundo o Elle deve observar e fazer observar a constituição, 
fim da lei, que lh'a concede, os verdadeiros inte- que garante o cidadão a segurança da sua pessoa e 
resses da na~ão, a quem servem, e os lumil!.osos fazenda ; porém como pó de acontecer qup )!ara a 
11rincipios da JUStiça universal. Aquelle, que assim seguranca e salvação de todos, seja urgenhssimo 
o não pratica, abusa da autoridade, e é responsavel suspenderem-se as formalidades a respeito de alguns 
por esse abuso. em particular, tolera-se este remedio Yiolento, mas 

As leis porque se rogulão estes, e quaesquer ou- nunca poderá o ministro ser considerado livre de 
tros íunccionarios, seriào as mais imperfeitas, se jmputação, emquanto se não justificar perante o cor· 
por supposiçã.o não Mrnprel1endessem estes princi- po legislativo; e é por isso que a nossa constituição 
pios, para serem qualüicados todos os chamados o obriga a dar uma circumstanciada, e motivada 
actos do oflicio, os quaes só differem pela natureta conta â assembléa, logo que ínstallada seja. 
de cad~ officio em particular, mas nunca em razão Eis aqui corno se explica o caso da suspensão do 
da responsabilidade. habeas-corpus. 

O ministro de estado é obrigado a praticar todos Aquelle, que mata um seu semelhante, em pro-
os a c tos de ameia, que . se deduzem da natureza pria de f cu, deve-se justificar por uma sentença em 
do seu empre~o; mas deve cingir-se, nesta pra- como não excedeu o moderamen inculpa!re tuitlw ; 
tica, aos principias da nossa constituiçâo, ao espi- e o ministro. qne suspende o habe<XR-e<~rp•••, deve se 
rito da nossa legislação, e quando acontecesse faltar deve justifieár a>erante o corpo legislativo, de haver 
uma, e outra teria amda a recorrer aos immutaveis guardado estrictamente o paragrapho final da nossa 
princípios da jurisprudencia unive1·sal, que é o mes- constituição. Estes são os meus principias. 
mo direito n~~ural. . . _ O SR. Lt>IO COUTI:-1110 :-Eu me levanto, Sr. pre-

Eu concln:ma aqm o meu discurso, se me nao sidente, para declarar segunda vez, que não posso 
o_ccor:esse agora fazer uma observaçao sobre a dts- deixar passar 0 principio do poder fiiscricionario. 
t10cçao, que fez·um honrado membro. Não ha lei alguma, que conceda semelhante poder. 

t<;u convenho que o abuso do pod~r em sua g~~e- E' v.erdade, como bem ponderou o nobre deputado, 
rahdade tambem comp~ebende os ~r~m~s de tra1ça?. que ha casos em que 0 ministro de certo modo estâ 
P~rém pa>a este~ delic.:tos de tratçao Já teJ!lOS 1e1s autorisado para obrar contra as leis, como.acontece 

parltculares. A ordenaça~ s~p!_lrou estes dellctos ~e na suspensão do habeas-corpm. . 
todos os ou~r?s, e_ a conshtntça~ _pa~ece que segmo !\'las, pergunto eu, está o ministro neste caso nu
a me_sma distmcçao; porta!' to e mdispensavel que toris•do para fa:zer 0 que quizer a e~u arbitrio t Esta 
na le1. da responsabtlidade stgamos â nse_a as clas~es concessão é discricionaria? Da-lhe poder para pren
de cnmes, que expressamente se achao espec1fi- der e deportar, como bem quizer 1 A lei alltorisa-o 
cadas. para prender aquelle!, 4{U9 podem pOr em perigo a 

O Ss. SouzA FRANCA :-Eu me tenho pronunciado sociedade: e se este mim~tro estende o seu poder a 
alLamente contra a assignaçilo de casos particulares mais, e vai prender os cidadãos, que não sao-per· 
n.a lei da responsabilidade, mais estou bem longe turbado:ros, ou commslte outras violencias, deixa da 
de admittir um artigo tão indefinido, como o que abusar da autoridade, e ser criminoso? 
se nos propõe na ultima emenda. · Toda a lei, Sr. presidente, tem limites, e quando 

Quando a lei deixa ao ministro a discripção sobre 0 ministro sabe fóra dos limites da lei, é que com
alguns actos do sen ofiicio, é porque não teme que mette abusos do poder. 
ello abuso, ou quando abuse, nunca suppõe que o 
resultado seja de graves damnns. . Deu-se outro exemplo na faculdade, que tem os 

Portanto só se poderá admittir essa faculdade dis- ministros de nomeai' para os empregos.· Porém esta 
cricionaria em muito. llDUcns hypolheses, ou em faculdade tem raias : o ministro não póde <3m pregar 
actos de nenhuma importancia. homens,ineptos. e inclpazes .de servir nos empre-

Se o principio contrario fosse recebido entre nós, gos, a ([Ue são destinados. 
scgllir-se-bia necessariamente um destes dous re- Deve escolher os cidadãos mais aptos, e virtuosos, 
sultados ; ou o administração do estado seria me- e entre estes aquelles, que tenbão feito serviços á 
ramcnto arbitraria, porque não faltarião pre\_e1:tos patria. O qne se não canform:~.r com estes princi· 
para jus tificar a discrit~çãa dos ministros, ou a con- pios, excede a sua autoridade, pois a lei.lbenão coD
dição de»tes se tornana a mais infeliz de todos os cede livre arbítrio, e se Ih' o concede!se, seria eon
empregados, de ~arte que ninguem haver ia, que tradictoria, e absurda; e toda a lei é circnUlscripta 
quizesse occupar semelhantes cargos ; pois tcrião pela razão natural. ~ 
de resp11.nder por todos os erros do entendimento, e Eu não quizera portanto que na emenda se em· 
segundo o capricho dos seus accusadores, e ju~es. pregasse a palavra ·discripcão, que envolve contra· 
Portanto nada de semelhante principio. · dicção, .e por consequencià absurdo. Em se dizendo 

O exemplo, que se trouxe, da suspensão do 1w,. IJ.Ue o facto excedeu os limites da· lei, já: se depre· 
beas-rorpus, está na mesma ruií.o do caso, em quo liende que houve abuso de poder. . : 
ê permittido a um cidadão o matar o seu aggtessor Se ho11ver uma lei, q11e d~ o 11oder di.scricionario 
em defeza.da propria e:ristencia. E' crime tirar a vida aos ministros de estado, estes não deveráõ serres· 
ao seu semelhantE~; porém nesta hypothese é absol.: pon5ll.veis pelas iuncções 1\e seus caTgos. 
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o Sn. VASCONCELLOS :-1\Iás todos os autores, que constítucionaes , sujeitando-os á barbaridade de 

escrevem sobre esta materia, assentão qu~ te!ll commíssões militares, altamente prohibidas, e con
Jugar a discripção todas as vezes que. a let nao demnadas pela nossa constituição, será um delin
marca os casos, em que se deve praticar um ou quente, um despota, um inimig? da nação, e do 
outro acto de poder. systema, que ella tem abraçado: e portanto respon-

Por exemplo: a lei autorisa a suspensão das for- savel, não por ter abusado do poder, mas como um 
malidades, qu_e _garantem a lib~rdade i~divi~ual, e traidor. 
permitle a pnsao, e deportaçao dos c1dadaos em Torno a dizer não ha, nem póde haver leis discri-
certos casos ; porém não marca as círcumstancias, cíonarías. 
que devem concorrer no individuo para poder ser O Sn. VASCO:'>CELLOS :-Eu não pretendi atacar 
privado da sua liberdade; deixa isto á discripção do ninguem, quando disse, que sustentar que os minis
ministro. tros são irresponsaveis por abuso de poder nos actos 

Eis aqui em que consiste o poder discricionario. deill.ados á sua discripcão, era advogar a causa do 
Sustentar-se que neste caso o ministro não póde ser despotismo. • 
responsavel, é querer defender o absolutismo. Torno a dizer que toda a autoridade tem necessa-

Rarissimos são, em proporção, os casos aponta- riam ente alguma co usa de discricionaria ; e que tor
dos nas leis, e raríssimas são as leis, que não deix~o nar inviolaveís os ministros pelos actos deixados á 
algum arbítrio discricionario sobre casos, q~e se nao sua disc~ipção, ainda que limitada seja, é estabelecer 
podem especificar. . . o despotrsmo. 

Isto é da natureza das cousas, e se e defeito na Porém esta proposicão não se dirige a ataque 
legisla cão, é um defeito inm·itavel. particular. Quanto porém ·<Í. opinião de não poderem 

Portânto pretender isentar da responsabilidade haver leis discricionarias, appello para o conceito 
nestes casos os ministros de estado, como fez um de todos os jurisconsultos; salvo se se pretender fa
honrado membro, é querer ministros absolutos, e é zer um novo diccionario juridico. 
caminhar contra a letra e espírito da constituição, o SR. CusTODIO DIAS:- Eu estou persuadido de 
que muito sabiamente classificou neste § 3o do que não ha lei alguma, que não deixe pretextos <i 
art. 133 debaixo do genero-abuso dp poder-todas pre.-aricação: ellas autorisão os homens, da mesma 
as esJ?ecies não expressadas nas leis; todos os casos fórma que nós autorisamos um procurador, qtte 
emmtssos, em que se possa verificar abuso da auto- pela maior parte das vezes passa a prevaricador. 
ridade discricionaria. Não póde portanto passar se- Nestas circumstancias nunca o autorisado poderá 
melhante principio. ficar irresponsavel. Não posso pois admitlir poder 

O SR. LtNO CouTINHO :-0 illustre membro não algum discricionario nos ministros de estado, e 
rellexíonou bem, quando avançou, que se pretende ainda menos lhes concederei ígnorancia de Jt-.i. EJles 
defender o absolutismo. Longe de nós a lembrança são muito espertalhões. 
de que haja nesta casa um membro, que tenha se- Nós temos visto que elles não se contentão só de 
melhante pretencão. (Apoiado geral). depOitar os cidadãos: passão a mais, dão carta branca 

O absolutismo· é o nosso inimigo capital, assim para que os seus agentes fação o mesmo. Um homem 
como é o diabo da Cruz. que póde atacar por esta maneira os princípios da 

Eu me resinto muito de que o nobre deputado Iegislacão divina e humana, é um monstro na ordem 
proferisse tal proposição ; e muito mais apresentan- social:· é acima de despota, se é possível que haja 
do-a como o resultado da má explicação, que fez de cousa mais horrorosa do que o despotismo. 
um dos artigos da nossa constituição. O nobre de- Eu estou no principio invariavel, de que os que 
pulado não demonstrou bem o poder, que compete abusão do poder, devem ser severamente castigados, 
ao governo, para suspender as formalidades consti- principalmente aquelles, f!Ue por estarem nos pri
tucionaes. meiros cargos da nação, tem por isso maior poder, 

Haverá algum artigo da constituição, ou qualquer e facilidade para opprimir os povos. 
outra lei, que autorise um ministro de estado para Não tenhamos pena delles: primeiro que colhamos 
em qualquer hypo~hese_ f~zer deportar. um cid~dão, um menino destes para o castigo l1a de custar. 
seja innocente, seJa cnrnmoso 'I Havera uma le1 que Eu não accuso ninguem, antes sou muito indul
o autorise para suspender as formalidades a seu bel gente para com as fraquezas humanas; porém não 
prazer, a seu arbitrio 'I • posso tolerar o crime e a prevaricação por abuso 

Quando se levanta o habeas-corpus, e para que o do poder, e com oppressão dos pov?s· E: necessario 
governo possa nnicamente pôr em segurança aquel- dizer em tom bem alto, que o funccwnano, que pre
les, que perturbão a paz do estado promovend_o varicar, ha de soffrer a pena correspondente. . 
motins e rebeliões, mas não para der.ortar e castl- Ninauem mais se propoz a fallar sobre a matena, 
gar arbitrariamente um cidadão brazlleiro. Depor- a qual, sendo julgada sutficientemente dí~cutida, 
tar á sua discripcão !..... Se ha urna lei tal, eu não foi posta ã votação ; vencendo-se que o flrtlgo vol
quero mais ser cidadão brazíleíro. . tasse á commissão com as emendas apoiadas, para 

A. nação que houver de decretar uma le1, para ser de novo redigido, assim como se resolvera á 
se poderem deportar os cidadãos por esta ma.neira, cerca do art. 2.o 
não será mais para mim nação ; nem quererei nella veio á discussão 0 art. 4o que foi lido pelo Sr. 
mais viver. secretario Costa Aguiar, e era assim escripto: 

Não ha, nem póde haver lei alguma discricio- « Art. 4. o São responsaveis pela falta de obser-
naria. O artigo da constituicão, que confere o po- . 

1 
. 

der de suspender as formalidàdes, é lirnit1ido e muito vancia as ets: 
limitado. « § Lo Deixando de occorrer opportunamente, 

Por elle só poderá ser preso sem culpa formada o e de participar em tempo ao imperador os suecas
perturbador e 0 rebelde: se o ministro de est~do, sos, de que tive~ razão de saber, os quaes por qul!-1-
excedendo estes limites, pass~r a depor~ar os c1d_a-, quer modo possao alterar a segurança ou tranqull
dãos, e a privai-os das suas maufenvets garantias lidade do estado. 

62 
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a § 2.0 Deixando de apresentar ao corpo legisla

tiTo, Jogo que a asscmbléa fõr reunida, os motivos 
!{ue tiverem havido para se dispensarem as forma
lidades, que garantem a liberdade individual: 
deixando de dar conta ao dito corpo legislativo, 
daquillo, que lhe deve ser communicado: ou sub
trahindo ao conhecimento de qualquer das duas 
Cl_lmaras as informações, que por ellas forem pe
didas. 

(( § 3.0 Não proYidcncíando, quando haja indis
ciplina nas tropas, ou deixando . de reprimir os 
insultos e violencias, que ellas, ou quaesquer per
turbadores do soccgo publico facão contra os cida-
dãos. • 

<< § 4. 0 Deixando de apresentar em tempo ao im
perador, as queixas e requerimentos dos povos, e os 
vexames publicos, ainda que não tenhão havido 
requerimentos, mas que sejão notorios. 

« 5.0 Deixando de mandar fazer effecti\"a ares
ponsabilidade dos funcciouarios publicos, sendo-lhes 
requerido, ou constando de olllcio de que elles têm 
prevaricado. 

« § 6. 0 Deixando de apresentar ao imperador, as 
resoluções dos conselhos geraes das proYincias im
mediatamente. que as recebet·. 

« § 7. o Não providenciando, quanto for a bem 
da segurança interna e externa do estado, e da boa 
administração da justiça: não cuidando nos soccor
ros publicos, quando ell~s são precisos: deixando 
em abandono a educação, e instruccão primaria de-
,·ida aos cidadãos. · 

« § 8. 0 Deixando de referendar, e de fazer pu
l>lic.tr c correr em deddo tempo as leis sanccio
uadas. 

<c § fl. o Nos casos deste 4° artigo regular-se-hão 
as pP.nas pelos§§ 22, .23, e 24 do art. 3°: podendo-se 
minorar nos casos dos §§ 6° e 7° deste 4° artigo, 
conforme o menor grão de imputacão. » 

Logo que o St·. presidente, declârou achar-se em 
discussão este artigo, teve a palavra, e orou por este 
modo 

O Sn. SouzA FRAXÇA:- Sr. presidente, diz o 
art. 4. o (Leu o artigo) São r~sponsaveis por falta de 
observancia de lei. Eu não sei como se possa clas
sificar neste artigo a falta de opportuna participação 
dos successos, de que o ministro tiver razão de sa
ber. 

Nilo sei que lugar púde aqui ter semelhante mate
ria. Poderia talvez collocar-se no artigo da traição, 
porque esta ommissão denota mais um abuso da 
conliança, que se poz no ministro, do que falta de 
observanda de lei. Porém considerar-se tal ommis
são incluída no objecto deste artigo! ... 

Não sei como possa ser. (Leu o § 2. 0 ) Este póde 
passar. (Leu o 3. 0 ) Este esta na mesma razão do 
primeiro: não me parece que se possa encab'3çar 
debaixo do artigo, que trata da falta de cumpri
mento das leis. (Leu os mais paragraphos) Todos 
estes paragraphos peccão pelo mesmo VIcio, ou 
tendem a tornar a lei casuística. 

Eis a razão, porque eu sempre me pronunciei 
pelos termos genericos, mas expressivos em materia 
de legislação. Tah•ez muitos não saibão o que é 
falta de observancia de lei, mas nem por isso deve
remos recorrer a uma seric de hypotheses, que pare
ceráõ fazer a lei taxativa, e que de maneira nenhu
ma se deve admittir. A lei manda praticar certo 
acto, o ministro deixou de o fazer: eis a falta de ob
servancia de lei, eis o ministro responsavel, segundo 
a letra da constituição. 

Parece que o honrado membro, autor do projecto 
quiz fazer uma lei para os magistrados da côrte, mas 
esta lei é para os magistrados da nação, porque os 
jurados são magistrados da nação. Por isso eu qui
zera que se deixassem todos os cnsos á consciencia 
dos juizes, e á sua imparcialidade. Ora a camara 
dos senadores é que ha de exercer o poder judicia
rio, quando se tratar de applicar esta lei : o senado 
converte-se então em um verdadeiro jury, e é tão 
bom jury, como os outros. 

Logo á consciencia destes juizes deve-se deixar o 
pronunciar se houve ou não delicto por inobser
Yancía de lei. Por consequencia eu votaria a sup
pressão destes paragraphos. 

A este tempo veio á mesa, e foi lida esta 

<< EllENDA 

« Ao art. 4. 0 Não observando as leis, ou não fa
zendo em tempo effecti I' a a responsabilidade dos 
seus subalternos. -Jleijó. 11 

Foi apoiada: e logo sustentou o artigo por este 
modo 

O SR. AUIEIDA E ALBUQUERQUE :-Ao que o 
honrado deputado acabou de dizer, já se tem res
pondido muitas vezes; porém se é precillo tornar a 
responder, direi, que a constituição assim classificou 
os delictos, porque os ministros de estado são res
ponsaveis: em uma palavra, assim o declarou. 

Tem-se já dito por vezes, que debaixo do titulo 
de-Abuso de poder-ou inobservancia de lei
estão essencialmente comprehendidos todos os de
líctos não só dos ministros de estado, mas de todos 
os empregados da nação ; e que se nesta lei se espc
cificão os 11rtigos, de que se trata, é em obscrvancia 
da constituição, onde achamos expressa semelhante 
classificação. 

Quando se procede em conformidade da consti
tuição, não ha razão para increpar-se. Ora devendo 
seguir á risca aquella classificação, compilei debaixo 
deste artigo todos os delictos por ommissão, e creio 
que os casos apontados nos paragraphos reprova
dos pelo illustre preopinante, não são tão allwios do 
assumpto principal, como se inculcou. Quanto â ar
gui~ão, que faz, de ser lei casuística, reproduzo o 
que já expendi na presente sessão sobre este ponto. 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu não entendo a con
stituição em um sentido tão restricto, como o nobre 
deputado. Diz a constituição no art. 178 ..• (Leu 
este art. da const.) Sr. presidente, só é inalteravel o 
que é constitucional, e só é constitucional o que a 
mesma constituicão declara neste artigo. 

Este é o pontó capital, porque nos devemos regu
lar. Porém porque a constituicão em um artigo diz, 
que uma lei particular regularia a natureza dos 
delictos de responsabilidade, por forca havemos de 
fazer uma enumeração de casos debaixo da epigra
phe, que apresentou a mesma constituicão I ... 

Isto é o que eu não entendo. Por consequencia 
não ha violação da constituição em deixar passar a 
epigraphe tal qual está-São resl'onsaveis por 
falta de observancia de lei-·sem nada mais accres
c~ntar, porque é tão simples, que não admitte du
Vldas. 

Eu não sei que se poss~ explicar melhor do que 
dizendo-o ministt-o é responsavel por falta de ob
servancia das leis.;._Do contrario é metter-nos em 
um labirintho, de que nunca poderemos sahir. A 
lei manda ; o ministro não a executa: logo o minis
tro é responsavel. 
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A lei prohibe; o ministro desobedece: logo o 

ministro é criminoso. Para que iremos fazer uma 
confusão, quando assim está claríssimo o artigo '? 
Por tal razão declaro-me contra esta enumeração de 
casos. 

Diz o nobre deputado que seguio á risca a con
stituição : mas eu respondo que seguindo-se o meu 
voto, não s<, viola a constituição; porque no artigo 
que li, somos autorisados a interpretai-a. Parece 
portanto que este artigo deve seguir a mesma sorte 
dos antecedentes, para que a commissão o redija de 
novo, segundo o plano que se acha adoptado pela 
camara,tendo em vista a emenda apoiada. (apoiado!) 

Preenchido o tempo destinado para esta primeira 
parte da ordem do diía, consultou o Sr. presidente á 
camara, se julga,'a ultimada a discussão sobre o 
art. 4. o; e havendo-se resolvido pela affirmativa, 
propoz, se o artigo devia Yoltar á commissão com 
a emenda offerecida, para ser de novo redigido, na 
fórma da proposta verba I do Sr. Vasconeellos : e 
assim se venceu. Pelo que os Srs. deputados, mem
bros da commissão, se retirarão da sala, para satis
fazerem á determinação da camara, á excepção do 
Sr. Vergueiro, que continuou na sessão. 

Então o Sr. secretario 1\laia, substituindo o Sr. 
Costa Aguiar, que igualmente se ausentára da ses
são, por ser membro da commissão de leis regula
mentares, participou acharem-se sobre a mesa, e 
leu os seguintes 

OFFICIOS 

de se inculcarem os pernambucanos incommunica
veis quando nunca o estiverão. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço 21 de Jnnho de 
1826.-Barãa de Lages.-Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. »-Foi á commissão de con-
stituição. . 

Passando-se á 2a parte da ordem do dia, declarou 
o Sr. presidente entrar em discussão o parecer das 
commissões de fazenda e commercio sobre a indi
cação do Sr. Vergueiro, apresentada na sessão de 
l4 do corrente, para se instituir um exame do es
tado do Banco Nacional; o qual parecer fôra adiado 
da sessão de hontem. E logo pedindo a palavra, 
orou por estes termos 

O Sa. SouzA FRAXQA ;-Sr. presidente, o Banco 
Nacional é sujeito ao governo, e o governo é que 
deve exercitar sobre elle o poder de instituir esse 
exame, na fórma das leis. 

Este poder exerce o governo ainda mesmo em 
qualquer casa particular de um fallido, que vem a 
recahir debaixo da sw1 autoridade. 

Posto que o banco esteja intimamente ligado á 
nação pelas relações, que tem com o estado, todavia 
esta circumstancia não lhe muda a natureza. Per
tence pois ao governo, e não á assembléa, fazer este 
exame. 

Dirão que em Inglaterra assim se pratica: cures
ponderei. 

O parlamento de Inglaterra póde tudo: nós lá 
chegaremos algum dia; por ot·a ainda estamos mui
to distante. 

« Illm. e Exm. Sr.-Para ser presente á camara O parlamento de Inglaterra, comparativamente á 
dos deputados, remetto á v. Ex. a inclusa represen- assembléa do Brazil, é um gigante em proporção a 
tacao dos officiaes militares da província de Pernam- uma criança. 
bÚco, pedindo que tenha etfeito naquella província, O parlamento de Inglaterra, diz um celebre es
o estabelecimento do 1\lonte-Pio 1\lilitar, de que apre- criptor, só não póde fazer de uma mulher um ho-
sentão o plano junto. mero, ou de um homem uma mulher. 

« Deus guarde a y. Ex. Paço 21 de Junho de 1826. Qual é o systema dos inglezes, e o estado do seu 
_Barão de Lages._ Sr. José Ricardo da Costa parlamento? Estamos nós nas mesmas circumstan
Aocruiar de Andrada. »_Foi remettido á commis- cias? E' necessario que este novo systema se conso· 

lide entre nós, e que o edificio constitucional se le-
são de guerra. vante sobre bases seguras, 

tt Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio, que Os inimigos da causa não deixarãõ de accusar a 
V. Ex. me dirigi o com data de 19 do presente esta camara de querer intrometter-se nas attribui
Junho, pedindo-me esclarecimentos da parte da cões do executivo. 
camara dos deputados sobre Joaquim Theodoro • Sr. presidente, é necessario caminhar passo a 
Lima, ajudante de milicias, e Mathias Pita da Ro- passo. 
cha Falcão Olinda, cadete de Ja linha, ambos da Não duvido que o meio apontado seja admissi
provincia de Pernamimco, os q~aes, bem, como o vel e que pelo systema actual a assembléa tenha 
2o sargento,. Eduar~o ~lves Pereira Sudre, o cabo dir~ito de instituir por si esse exame, prescindindo 
João Francisco Pn~he~ro, com os ?ous sol~ados, do governo : porém é necessario proceder com pru
todos estes .da provmcra do Maranhao, alleg.ao nos dencia e por isso acho muito acertado o meio pro
tres. requerunentos, _gue V. Ex: accusa ~o dito seu 'posto pela commissão, para que nos dirijamos ao 
o!ficw, que porém nao me forao remett1dos, terem governo, afim de nos dar as noticias necessarias, e 
sido presos sem culpa for!Uada, aec~escet?-tando os instituir esse exame ou communicar-nos o resul
dous prime.iros, estarem mc~mmumc~ve1s; tenho tado das investigaçõ~s, que pela commissão já para 
de commumcar a 'Y. ~x: para mformaçao da mesma semelhante fim creada pelo mesmo governo, tenha 
camara, que os mdividuos de Pern.ambuco es- sido alcancado. 
~o no mesmo .ca.so dos outros, a respeit<? dos quaes Prefiro ;ste expediente ao que lembrou o illu:;tre 
1a a caro ara fo1 1nfMro~da for meu oftlcw de 10 ~o 1 r da indica cão . .,que póde talvez o go
presente lll':z, tendo SldO ;ccusa~OS de procedi- ~~r~O ir de encont;O á olução da Camara, e dizer 
mentos pen~~sos a_? soceoo pubhco, e do mesmo que lhe pertence e não mbléa este processo. 
modo os do .M.aranhao : mas que reconhecendo-se ' . . . 
pela combinação da data da prisão dos pernambuca- O SR • .MAIA :-Parece-m Sr. pres1dente, '!lu~ se 
nos, com 0 decreto da amnistia, que esta lhes apro- deve sobrestar ne~ta mat~f! , e que o melhor e es
veitára, 0 governo os maf!dára soltar; tendo os do perar ~elo rel~tono ~o m1mstro d~ fazenda, porq~e 
Maranhão, jã si~o anteriormente;. ~ão poden~o nelle liao de vtr ~xphcad11;s as r~laçoes entre a n'a~o 
deixar de caracterisar de menos vendica a asserçao e o banco ••• (Naa se auma ma,s). 
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O Sn. SouzA FR_\XCA :-Não convenho no adia

mento_ A indicação "é urgente. Não tenho medo dt> 
banca-rota. O banco não está. fallido, é um grande 
esta!Jelecimento : o seu maior devedor é o estado. 
Todos nós somos capitalistas do banco, e a nação 
tem muito para pagar essa divida. 

mas sim em bill1etes, e que estes não representas
sem menos de 20 libras esterlinas. 

;\l"uns estravios, que tenhão havido, são cou~ de 
po-uc~ monta : basta essa grande quantidade de 
notas, que girão, para impedir. a q~ebra de alguns 
dos seus credores. O banco esta mu1to bem cons_o
lidado - pa"'a apresentando-se-lhe as notas, e da a 
prata s'em premio. 

E por esta occasião direi que um dos grandes in
convenientes, que se devem evitar n~stas cai_xas,_é a 
emissão de notas de pouco valor Os bilhetes sao feitos 
para dar facilidade ao giro do commercio, e por isso 
devem ser em quantidade propo~éionada, c de Yal?r 
muitt.. acima das moedas metahcas, afim de serVI
rem para as ordinarias transacçõ_es do C_?mmercio. 
Os bilhetes pequenos fazem sah1r do pa1z, grande 
quantidade de metal. 

De nenhum modo vamos abalar a fé publica : e 
qualquer indicação o fará tanto ao c~edito do Banco . 
do Rio de Janeiro, como ao da llah1a. Todos tem 
grande somma de dinheiro. Por isso nenhum pasw 
se deve dar, sem que seja requerido pelos seus di
rectores. Não nos intromettamos neste negocio. 
Voto contra todo o parecer da commissão. 

Daqui a poucos dias a commissão de fazenda 
apresentará um plano sobre este objecto, que talvez 
seja approvado pela camara. , _ 

Não tenho pois receio de qualquer accrdente ; 
porém é necessario entrar neste negocio, para me
lhorar o estabelecimento, como propoz o illustre au
tor da \ndicacão ; porque elle está intimamente con
nexo com a félicidade publica: precisamos portanto 
informacões. Que ha de fazer o relatorio da fazenda-! 
O ministro da fazenda figura como um accionista, 
administrando as acções que a fazenda publica tem 
no Banco Nacional ; e só nesta quahdadQ póde 
dizer alguma cousa no seu relatorio, e nada mai~
Por isso conclúo que devemos ter exacto conhec~
mento deste objecto : e tah'r z não seja pela pn
meira informação que nós nos pronunciemos. 

Approvo o meio que a commissi10 tem ~p~nta~o, 
e não o proposto pelo nobre autor da mdrcaçao, 
nem o adiamento requerido. 

. O SR. 1\lAIA :-~ão tenho razão para saber se o 
banco está ou não nos termos de banca-rota. 

A mesma indicação me fez tremer, dizendo qnc 
havia uma emissão extraordinaria de notas... (.Yâo 
piide ser mais 01wido). 

O SR. l\IAncos ANTONIO :-De nenhum modo posso 
conformar-me com o parecer da commissão. 

Na primeira parte nega toda a autoridade ao 
corpo legislativo para fazer o exame ; e contestando 
essa opinião com a pratica seguida em Inglaterra, 
eu apresento um facto historico. 

Em 1797 havendo algum receio a respeito do 
Banco Nacional de Londres, a camara dos pares 
nomeou uma commissão para proceder a exame so
bre o estado daquelle estabelecimento, e por elle de
rão-se as providencias, que se julgarão necessarias 
a favor do seu credito, e do do governo. 

Parece pois que semelhante estabelecimento está 
debaixo da inspecção do corpo legislativo, e que este 
póde dat todas as providencias em casos extraordi
narios, quando assim seja requerido_ 

Quanto á 2a parte do parecer, em que propõe que 
se pecão informações, tambem me opponho; pois 
tem-se confessado qne o banco goza de muito cre
dito, e que não póde haver duvida alguma sobre a 
fé publica dessas notas, que tem emittido. 

Se assim é, este exame póde fazer abalar o credito 
do banco, que está intimamente ligado com o cre
dito do commercio. 

Se acaso os directores conhecessem necessidade 
de algum exame naquelle estabelecimento, ou que o 
seu credito estava abalado, terião feito algum reque
rimento á assembléa, para que se dessem providen
cias, como se pratica em Inglaterra. 

No anno de 97 havendo esse receio de perder o 
credito, a commissão do parlamento decidio, que se 
não fizessem mais pagamentos em moeda metalica, 

O Sn. BAPTISTA PEREUU :-Sr. presidente, a in
dicacõo do Sr. deputado foi muito bem examinada 
pelas commissões. Ellas observarão todos os obsta
culos, que se offeL·ecião á camara para nomear mem
bros, que fossem proceder a este exame t não con
vindo, nem sendo decente que quatro deputados; e 
outros tantos senadores fossem encarregados de se
melhante commissão, muito mais não se achando na 
constituição artigo algum que autorise !al man~ira 
de exame- E' certo que as camaras estao autonsa
das para formar leis, c pedirem todos os dados para 
isso indispensaveis; mas não sei que o poder, que 
tem a assembléa de pedir esclarecimentos, a leve a 
tomar por si estas contas. . 

As commissõcs portanto assentarão que o mmo 
mais facil e legal era o de solicitar-se do governo 
informacões sobre o estado do banco. E sendo este 
um estabelecimento nacional, para o qual, além 
disto, a nacão entrou com fundos, como accionista, 
depois de ih e conferir a proveitosa renda de contra
ctos, vendas, depositos, e grande somma em seu pro· 
veito, não encontrarão as commissões difficuldade, 
que obstasse a que a mesma nação se pódesse infor
mar do estado de um estabelecimento \ão ligado 
com a sua prosperidade; sendo de mais necessario, 
que o banco esteja naqnella perfeição, quo convém 
aos interesses da sociedade inteira. Ter este conhe
cimento por um outro meio, é indifferente; com 
tudo as commissões acharão mais proprio, o que 
apontarão; approvado o qual, póde a camara che
gar ao fim, que pretende. 

Os argumentos tirados da pratica de Inglaterra 
nada valem para com o systema do Brazil. A divi· 
da aqui não está na mesma razão, que a de Ingla
terra,-onde o banco não tem contractos com o go· 
verno, como o nosso. Não acho pezo na razão do 
receio, que tem um honrado membro, de uma ban· 
ca-rota; e ainda que haja uma grande divida, e pou· 
cos fundos metalicos, comtudo não devemos temer 
banca-rota. 

A falta de dous mil e quatrocentos contos de réis, 
que é a entrada do banco, não póde obrigar o Bra· 
zil a tal declaracão. Demais nós sabemos que o go· 
verno deve nove mil contos, e que paga só de pre· 
mio annual quinhentos e quarenta contos. 

Porém estas considerações, que nos animão a 
respeito do estado daquelle estabelecimento, são as 
mesmas que tornão indispensavel um exame sobre 
elle, e a indagação dos meios para remediar este mes
mo mal, que se aponta da grande divida, e illimi· 
tada emissão de notas, e outros quaesquer abusos. 
Note-se que o credito do banco é o credito, que lhe 
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dá o governo. Que difficuldade haverá pois de exa- Seguramente não: pois nem o banco. Para o banco, 
minar este negocio 'I se pôr no est!ido da sua ~nstituição, e poder acabar 

Lendo-se os artigos da lei da creação do banco, com essa emissão excess1va de notas, o que na rea
vê-se que o interesse dos accionistas está na r~!to lidade é um mal, a que se deve quanto antes pôr 
da sua entrada, e sendo esta de 2,400 ~ontos de rms, fim, basta qne a nação lhe pague a sua divida. 
como recebe o de 13,000 contos'/ Qual e a ?ypotheca'/ ~ccresce. IJUe o banco tem um deposito em nume
Emfim eu voto pelo exame, porque mUito convém i rano, quas11gual ao fundo da sua creacão, e diaria
regular a marcha de um estabelecimento, que po- mente está comprando prata, que faz "cunhar para 
dendo cooperar para a grandeza do Brazil, põde que não haja falta de trocos. Por estas razões digo 
igualmente fazer a sua ruína. que o receio que se oppõe á publícacão do estado 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA:- Levanto-me para actual do banco, é muito mal fundadÔ. 
sustentar o parecer da commissão da fazenda, e da ~onciúo finalm.ente que as informações são neces
de commercio, de que sou membro ; e combater a'> sanas a assemblea, porque o _banco aca~a daqui a 
opiniões, que se lhe oppõe. Propõe a indicação do do_us annos, e para poder contlJ!Uar preCJ~a de uma 
Sr. Vergueiro que se nomee uma commissão com- le1, que prorogue a sua duraçao por ma1s tempo. 
posta de 4 deputados e outros tantos senador~s que 9ra esta ~ei ha de ser feita pela assembléa geral sobre 
passe ao banco, e alli'examine o seu estado. Eu 'con- mfo:maç~es exactas do seu estado, mas estas infor
venho na urgente necessidade deste exame, nunca maço_e~ nao se pódem haver no m9mento, d_evem ser 
porém approvareí o meio proposto, de que se prati- ad~u1ndas com tempo ... Logo e .necessano que se 
que immediatamente pela assembléa geral ; porque cu1de em as haver_ desde Ja, e por Isso sustento opa
eatendo que este acto está fóra <J.as suas attribui- recer que as propoe. 
ções. . · O Sn. LEDO :-Como relator da commissão da 

Para se proceder ao exame proposto ha de prece- fazenda, cumpre-me explanar os motivos, que a 
der necessariamente uma disposição legislativa, que dirigirão no parecer, que emittiu a proposicão, que 
o decrete: o mesmo exame por consequencia virá o illustre Sr. de"pulado Vergueirô fez a esta êamara 
a ser a execução d.::ss~ resolução legislativa. Logo continha duas partes= a 1 a que se instituísse urJ 
temos dous actos d1stmctos, um que manda proce- exame do banco sobre os pontos, que elle indicaYa, 
der ao exame, outro que cumpre este mandato, pro- e para o qual pedia a nomeacão de uma commissão 
cedendo no mesmo exama. E sendo isto assim quem mixta de deputados, e scnado"res: a 2a que esta com
não vê que o exame proposto· é um verdadeiro acto missão propozcsse as medidas legislativas, que 
executivo, proprio por consequencia do poder exe- julgasse adequadas ou para a prorogacão do actual 
cutívo 'I E se e um acto do poder executivo, como banco, ou para a sua reforma, ou emfiin para a sua 
póde ser da competencia do poder legislativo'! completa regeneração. 

E não só entendo que o exame em questão é um Que fez a commissão de fazenda, a quem esta ao-
verdadeiro acto do poder executivo, mas atéavanca- gusta camara mandou ouvir! · 
rei que para ser authentico deveria ser desempE>nna- . Examinou as ma terias sobre que devia recahir o 
do pelo poder judiciario, porque a este pertencem exame, e conhecendo, que os abusos formigavão na 
pela lei os exames desta natureza. O banco não direcção do banco; que este vicioso em seus estatutos 
póde dei~ar de ser considerado como un:a casa de t?rnara-se monstruoso pela sua administração : que 
commerc10, e o exame que se lhe propoe, e pelo tmha aberrado totalmente dos fins da sua creacão : 
modo, por que se propõe, suppõe abusos na sua que á sombra da facilidade, com que o passado 
administração, e por C'onsequencia mã fé, e perigo regimen tirára delle as sommas, de que necessitava, 
de quebra: e.neste sentido, se tal exame se devesse os seus directores tirarão para si e seus apanigoados 
fazer, competeria seguramente ao poder judiciario. as que quizerão; donde seguiu-se não existir em 
Por todas estas considerações voto contra a indica- seus cofres, não digo o representante de suas im
ÇãQ na parte, que propõe que se mande examinar o mensas notas em circulação, mas nem os seus 
estado do banco por uma commissão de deputados fundos capitaes, sendo preciso que a força, ou a 
e senadores, por me parecer este meio illegal. necessidade fizesse acceitar uma tabella irrisoria de 

Votando assim contra a indicação nesta parte, trocos; que destruía a cssencia de suas notas: 
não posso deixar de concordar, que se peção ao go- conhecendo o descredito actual do papel do banco, 
verno as informações necessarias sobre o estado provado pelo agio da moeda metalica, do que re
actual do banco, na fórma que propõe o parecer das sulta ao governo um prejuízo horroroso, ou seja 
commissões, por que as julgo necessarias, e estou porque sotrre quebra nas rendas, que cobra, ou 
ftrme no principio, de que o meio de haver as infor- porque paga por mais os objéctos que compra; 
mações necessarias por via do governo sempre será conhecendo, que, expirando com etreito o actual 
competente, e le~;tal. banco no anno de 1828, não era nem demasiado 

Oppõe-se porem um illustre deputado a que se cedo para se entrar no conhecimento de tão me
peção estas informacões ao governo, por que o banco lindroso objecto, nem ocioso adquirir as precisas 
pó de estar em circumstancias criticas, que se pódem informações, para com madurez:~, e circunspecção 
tornar mais perigosas se as informa_ções propostas se legislar a. este respeito; pe~su~diu-se a commíssão 
fizerem publicas. Este argumento e fundado em um da necessidade do exame mdicado pelo Sr. Ver
receio vão, por que não existe esse perigo, que se gueiro. Mas com quanto fosse vehemente a sua 
quer figurar : e . tanto não existe, que consistindo convicção a este respeito, não deixou de conhecer 
todo o mal do banco na emissão excessiva, que tem tambem, que não competia ãs camaras mandar por 
feito, de notas, duas ou tres partes mais do que lhe uma commissão instituir este exame; porque as 
é permittido pela lei da sua instituicão, elle todavia camaras tem a iniciativa, e formação das leis, sua 
não occulta, nem póde occultar estã emissão, antes interpretação, e declaração, não tem a fiscalização 
a patentêa, e faz publica nos seus balancos annuaes. da economia particular das differentes estações, 
E como póde o banco quebrar, tendo õ seu credito ou repartições publicas: tratào com as autoridades 
garantido na divida da nação 'l Poderá esta quebrar'/ primarias; a estas devem pedir as instrucções, de 

63 



250 SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1826 
que necessitarem, mas nunca procurai-as por com- tuição: hoje é banco do governo, e não do com·· 
missões enviadns do seu seio. mercio, toda.s as suas transacções são com o governo, 

Eis a razão porque disse a commissão de fazenda, o governo e quem o sustenta, quem paga a enorme 
que julgando util e necessaria a medida proposta, somma para os enormes dividendos, que elle re
ultrapassava comtudo as attrihuições da camara, parte ; e sendo como digo o governo quem sustenta 
e por isso propunha que se pedissem ao governo as o banco! desgraçadamente se deixa girar a opinião , 
precisas informações sobre os indi cados quesitos, de que e o banco quem sustenta o governo. 
havendo-as elle prevwrnente do banco. E haverá quem ainda diga que não devem ou não 

Outra razão occorreu tarnbem aos membros da pódem os representantes da nação exigir do governo 
commissão de fazenda-salvar a commissão mixta, 1nstrncções para saber como se fazem semelhantes 
c as camaras do dezar de se lhe negarem no banco transacções? O governo paga o premio de no1•e ou 
os livros, e os cofres. dez mil contos de réis, somma tres vezes maior do 

JusliJlcndo por esta parte o parecer da commissno que os fundos do banco, somma, porque os accio
responderei a nlguns argumentos, que tenho ouvido mstas do banco não estão responsaveis, somma, 
expender. São os mais notaveis-que o banco é que gira sobre o credito do governo, ou sobre o 
associação privada, e que nem o governo póde medo do povo, somma, que, extrahida da massa 
faz er, ou mandar fazer este exame :- que este exame geral das rendas da nação, inverte-se na .l'erdadeira 
póde prodLLzir a bancarota do banco. qualidade de pensão, ou tributo, que o governo 

Sr. presidente, o banco do Brazil recebeu da exhtbe ao banco, e que os accionistas deste inda
nação uma ajuda de custo de quinhentos contos de vidamente recebem contra o art. 3° de suas insti
réis: n nação pagou tributos a beneficio deste tuições, que diz, creio eu-os accionistas do banco 
banco, e ainda hoje os está pagando (bem que pódem assim como não respondem. por mais do que pe!o 
jú ler nova npplicaçilo) : confiarão-se-lhe, e com valor de suas acções, lambem não pódem ?'eceber 
grandes. vantagens, as abastadas caixas dos orphãos, interesses, senão na razão das suas ent?·adas ;
e deposltos gcraes, e as ad mimstracõcs dos generos somma finalmente, a qua só l.eriilo direito fLmdado 
d'estanco, eomo diamantes, e páo-lirazil: obriga-se os apresentantes das notas, que são verdadeiros 
indirecta mcnte o pol'o a receber as suas notas credores do governo, e que sofirendo a quebra que 
apezar de todas as desconl1anças ;. e não devem o~ as notas têm, devião perceber esse interesse, e ao 
representantes da nação, e seus legisladores saber banco só pertenceria o que directamente> respeitasse 
qual tem sido 0 uso dE' tantas rega lias? aos seus fundos; 0 apenas se lhe deveria uma com-

Não devem sabr. r, s~ cumpre continuai-as, ou missão de corretagem, pois que elle exerce actual
restri ngil-as? Nilo devem conhecer, se está illudida mente o onus de corretor do governo. 
a con fi ança da nação, e ilnwnçada a fortuna publica. E não se deverá entrar no conhecimento de lodos 

E' associação privada; e como se obriga aos estes manejos? A facilidade, com que os ministros 
portadores de suas letras pagavcis á vista a con- do thcsouro açhào uma moeda, ainda mais facil de 
tormar8 rn-se com uma tnb ell a de trocos, formada fazer, tem sido a causa de deixarem proseguir o 
;í sua vontade? mal, fugindo assim ao trabalho de acertadas com-

Corno se lhes negiw os recursos concedidos aos binações, para melhorarem as circumstancias do 
portadores de letras não pagas das outras sacie- thesouro, e o credito publico; e contentando-se 
dades particulares? com achar no momento meios de sanar males su-

Como já em outro tempo mandou o governo um perficiaes, pouco cuidosos das chagas profundas 
syndicantC', quando assustado, pelo que espalhou a I qu~ a~rem no ~orpo da nação. . . . 
voz publtca , lhe cumpnu sniva l-o, como o salvou E nao devera a reprcsentacão nac10nal mstru1r-se 
de urna quebra declarada? l\Ias qu.ero conceber qu~ dos erros, para os corrigir cóm a~erto? 
SCJa o nosso banco genuma soctcdade mercantil. Quanto ao temor, que mostrarao alguns Srs. de
Deixaria por isso de estar sujeito ao exame requi- pulados, de que _este exame possa produzir a banca
Sitado, c feito pelo modo proposto pela commissão? rota do banco, nao tem fundamento algum. O exame 

Nüo, Sr. presidente: a nacão não é a maior ac- concorreria ao contrario para impedir essa banca
cionista deste banco? E coino h a de ella sabor do rota, se pudesse apparecer, porque delle resultarião 
estado aclivo, ou passivo do seus interesses nesta providencias para atalhar a emissão continua de 
sociedade? Negar- se-lhe-ha o direito, que tem novas no las, para comolidar a divida do governo, 
qualquer dos soc10s Llesoa companhia? e para estabelecer os meios de pagai-a quando digo 

Além dD que, as operações desta sociedade são -se pudesse apparecer-é porque sendo a nação o 
mmto transcendentes, c tem uma relacão immediata grande devedor do banco, e não podendo esta fazer 
co m o bom ser da nação, porque as ceciulas fiduciaes I uma banca-rola, não póde aquelle tambem soffrer 
desta sociedade estão nas mãos de todos os indivi- este terrível mal . 
duas, que fórmão a nação: são hoje o representante Pagando a nação ou em notas, on em metal o 
de l_odos os valores, o intermedio de todas as nego- 1 que deve ao banco, os seus acciol!islas soffrerião 
cwçues, a base de todas as fortunas: e não devem em um balanço final algum preJUIZO nos fundos 
os _representantes da naçiio conhecer, se a nacão capitaes pela in solvabilidade de alguns devedores, 
es ta lllud1da, se a fortuna publica tem sufficien"tes mas não uma banca-rota; e esse mesmo prejuizo 
garantias? Deverá acaso calar-se o interesse geral seria nominal, por quanto elles têm realmente 
dwnte de considerações particulares? triplicado esses mesmos capitaes . 

O governo não podorú a bem da causa publica B.efl3ctirei finalmente, Sr. presidente, parares-
l,evar . ~luz do exame ao cahos d~ h~nco , .só porque ponder a alguns Srs . que citarão os exemplos de 
1.llo se d1z nomm almcnte nssoc1açao pnvada? Se Inglaterra, qusrendo mostrar que não nos devíamos 
ha erros, e abusos mnuen tes na r uína publica, não metter com o banco, que o~ exemplos para serem 
~;omos resp onsave1s, de1xando progred1r males, que proficuos necessilão que os obj ectos comparados 
?ev!amos ala.lhar? Dtgam os tudo, Sr. pres1~ente, sejão exactamente iguaes entre si; e desgraçada • 
. J b,mco abenou totalm ente da sua pnmmra mst1- mente nenhuma igualdade se dá entre o banco de 
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Inglaterra em suas insirucções. e manejo, e o banco 
do Rio ~e Janeiro, mal chamado banco do Brazi.l. 
Todavia estes Srs. devião accordar-se qpe o par
lamento inglez, ainda ha bem pouco, muito se 
occupou com o objecto-banco.-Conclúo portanto 
sustentando o parecer da commissão, e votando 
por elle. 

O SR. VERGUEIRO :-Não pensei, Sr. presidente, 
que divergissem tanto as opiniões sobre a minha 
indicação, havendo até quem se lembrasse que a 
sua materia pertencia ao poder judiciario. Para se 
declararem contra ella, até se comparou o banco 
com uma casa particular de commercio, entenden
do-se qui'! devia ser examinado, como a casa de um 
negociante fatlido. 

Seja porém o que quizerem, o que se não poderá 
negar jámais, é, que a nação tem direito de tomar 
conhecimento do estado daquella instituição nacio
nal, assim como de quaesquer outras de igual natu
reza, creadas por lei e favorecidas com privilegias 
tão extraordinarios, como são os concedidos ao 
banco. 

Dizem alguns senhores que o banco deve ser con
siderado em um estado critico, e que o exame seria 
perigoso por esta razão: outros porém asse verão que 
o seu estado é brilhante. Eu sigo o meio e digo,que 
a banca-rota é impossível porque o banco tem um 
abonador, que. não póde fall~r,que é a nação; porém 
esse estado bnlhante que se mculca eu não posso re
conhecer. O caso é que não se pagão as notas por 
inteiro,paga-se uma quantia determinada: logooes
tado não é muito brilhante. Demais a nacão é de
Yedora, OS abUSOS SãO CODSideraveis, e já aqui têm 
sido apontados. Para se reconhecer abuso, basta 
considerar a grande divida, muito superior ao 
fundo do mesmo banco. · 

Portanto ha necessidade de entrar nesse exame, 
pois, se o banco não tivesse essa divida do governo, 
o seu estado não seria duvidoso. As notas são let
tras de cambio, que apresentadas devem ser pagas; 
c logo qne o não são, ha quebra de credito: isto 
acontece com qualquer casa de commercio. Nestes 
termos confirmo-me na opinião que emitti, de que 
nem o banco se acha em estado de miseria, nem de 
prosperidade: é pois necessario examinal·o. 

Ora, segundo a lei do seu estabelecimento, só fal
tão dous annos para se concluir o praso da sua du
ração; e é indispensavel saber-se com antecipação, 
se convém prorogal-o debaixo dos mesmos estatu
tos, ou substituil-o por outro estabelecimento; pois 
tal é a ligação, que tem com o commercio e com as 

, finanças do estado, que de nenhuma maneira poderá 
ser spuprimido. Este é um dos objectos, que a as
sembléa deve ter muito em vista e que se não póde 
deliberar de um dia para outro. Como se poderá re
solver este problema, sobre o futuro destino que se 
ha de dar ao banco, sem prévio exame feito com 
toda a madureza e circumspeccão a respeito do seu 
estado, relações, usos e abusos·? 

Eis a razão porque eu propunha, que membros 
escolhidos do corpo legislativo fossem incumbidos 
desta commissão, certo de que o governo não ha de 

, ~egar essa competencia á assembléa. Eu não ques
tiono sobre a preferencia, que para semelhante fim 
se haja de dar ou ao governo, ou á assembléa: fal
Iarei sómente contra a proposição que se avancou, 
taxando-se de indecente ao corpo legislativo o·en
carregar-se desta incumbencia, accrescentando-se 
que talvez se lhe negasse essa faculdade, em me
noscabo da dignidade da assembléa. Pois o banco 

ha de fecb·ar as _portas quando a commissão fôr fazer 
ess.e exame '1 Isto não póde lembrar a ninguem. 
P~1s o banco ha de fechar as portas, quando a na
çao. quer saber do es~ado dos fundos, que tem de· 
pos1~dos naquella ca1xa 'l Tal procedimento seria 
o m.ats extraordinario e attentatorio da soberania 
nac10nal. 

P?r ventura aquillo que o banco não recusa a um 
p~rt~cular, ba de recusar á nação,que é o maior ac
cwmsta que elle tem'! Seguramente não é de sup
pôr. Para considerarmos o banco immune da au
toridade do corpo legislativo, necessariamente se 
ha de conceder a existencia de um estado indepen
dente dentro .de outro estado. 

Por outro lado eu não sei em que a assembléa 
co~promelte a sua dignidade, quando procura os 
me1os de prover ao bem geral da nacão. Ora ainda 
sendo indifferente que o exame sejá feito pela as
semblfa ou pelo governo, eu preferiria o que hou
vesse_ d~ ser feito pela assembléa; e a razão é, que 
os m1mstros não se hão de encarregar desta dili
gencía, hão de commettel~a a outras pessoas, que 
tah·ez não sejão tão zelosas, como deveráõ ser os 
mem)lros que a assembléa houver de designar; e 
por 1sso não poderáõ ser tão exactas as informa
ções que se nos derem. 

Como a commissão que proponho, ha de ser a 
mesma que deve apresentar o projccto de lei sobre 
o futul8 destino daquelle estabelecimento, neces
sariamente procurará haYer todos os dados essen
ciaes c as noticias que puderem coadjuvar ao seu 
fim. 

Além disto, se o projeclo fôr mal concebido, não 
terá a commissão a desculpa de não ter sido suffi
cientemente informada, o que aconteceria pelo con
trario, se lhe fossem transmíttidas pelo governo 
as illustrações que se requererem. Muitas vezes a 
falta de uma pequena circumstancia iaz transtornar 
um ' 'asto plano; e por isso um celebre autor com
para os negocios políticos com as grandes maqui
nas: os maiores estabelecimentos para se susten
tarem dependem de circumstancias ãs vezes bem 
insignificantes. 

Tal é o motivo porque eu quizera que estas infor
mações fossem colhidas por uma commissào do seio 
da assembléa. 

Disse-se que na constituição se não encontra ar
tigo · algum, que dê tal direito ao corpo legislativo. 
Porém, supposto se não ache escripto na constitui
ção, nem por isso se póde dizer que lhe foi negado 
esse direito. Ainda hoje mesmo se mostrou nesta 
camara a impossibilidade de se especificarem por 
lei todas as attríbuições de qualquer autoridade : 
hoje mesmo passou nesta camara o principio de 
que todo o funccionario da nação estã autorisado a 
usar dos meios e a praticar os actos, que se dedu
zem da natureza e fim do seu emprego. Este prin
cipio é universal: e se a assembléa é obrigada a ze
lar os interesses da nacão, está autorisada a em
pregar os meios, que se· deduzem da naturez!J e fim 
da sua instituição, para defender os interesses da 
mesma nação. 

Uma vez pois que se tem mostrado a necessidade 
urgente de legislar sobre a prorogação ou substi· 
tuição daquelle interessantíssimo estabelecimento, 
o que se uão póde fazer sem as luzes sufficientes, 
segue-se que o corpo legislativo, a que unicamente 
compete fazer leis, interpretai-as ou revogai-as, 
está autorisado pela constituicão para instituir 
estes e outros exames esab~r detÕdos os negocios da 
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nação. O banco é nacional, é da nação. E' tão forte 
este principio que eu requeiro, que, no caso de 
prevalecer o parecer da commissão sobre a minha 
proposta, nunca se diga que pedimos informações, 
por não estarmos autorisados por lei escripta, para 
as procurarmos por um exame proprio. 

cimento da camara dos deputados, se faça della o 
uso que se julgar mais conveniente ao bem da hU·· 
manidade e do imperio. 

u Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 21 de Junho 
de 1826.-José Felicianno Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.»
Ambos forão remettidos á commissão de instruccão 

~ão reproduzo os exemplos do banco de Ingla
terra, para prO\·ar a doutrina, porque já alguns fo
l'ãO citados e são bem conhecidos de todos. 

Accrescentarei sómente, que elles têm todo o lu
gar no nosso systema constitucional. 

Eu não defendo a adop<:ã?. absoluta da pratica. dos 
outros governos, mas tão somente o que é apphca
vel e conforme á boa razão. A constituição manda 
que promovamos os interesses geraes da nacão, 
logo devemes promover este estabelecimento nacio
nal ; e para esse fim appliquemos a pratica filha da 
razão illustrada. 

Conclúo q11e a assembléa tem toda a autoridade 
para fazer este exame no banco, visto estar autori
sada para fazer todas as mudancas e reformas na
quelle estabelecimento. O banco é formado por 
uma lei, que não póde ser alterada senão por outra 
lei. 

Por ventura poderá o banco subsistir depois de 
findo o prazo de sua duração, sem uma lf!t que o 
autorise '! Sustento portanto a minha indicação, 
contra a qual não podem permanecer as razões que 
se têm cxpcndido. 

Tendo então dado a hora de se fechar a sessão, 
perguntou o Sr. presidente á camara, se julgava ul
timada a discussão sobre esta mataria: e foi resol
vido affi.rmativamente. Pelo que, procedendo-se á 
Yotaçã?, foi rejeitado o adiamento proposto pelo 
Sr. l\lata, e approvado o parecer. 

Isto feito, participou o Sr. secretario 1\laia, terem 
vindo á mesa, durante a ultima discussão e passou 
a lêr, os dous seguintes 

OFFICIOS 

« lllm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex., por or
dem de S. }1. o Imperador, os dous ofticios inclusos 
do presidente de llinas-Geraes, de 18 de Abril deste 
anno, que acabo de receber, com os documentos 
annexos, concernentes ao estado da instruccão pu
blica naquella província, planos de seu nielhora
!llento e rendimento para ella applicados; para que 
Juntos aos da mesma natureza, que enviei com aviso 
de 1 '7 do corrente, tenhão, por deliberacão da ca
lll:ara dos deputados, o destino que pareêer conve
mente. 

<< Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 21 de Junho 
de 1826.-José Felicianno Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.» 

publica. • 
E havendo o Sr. presidente dado para a ordem 

do dia 22: 1°, a continuação da discussão da lei d<t. 
responsabilidade; 2<>, dita do parecer adiado da 
commissão da fazenda, sobre o projecto do Sr. Ver
gueiro, para se crearem typographias nas capitaes 
das províncias; 3°, leitura de pareceres e indicações, 
e havendo tempo a 2• discussão do projecto de lei 
sobre as cartas dos alumnos da academia medico
cirurgica; levantou a sessão ás 3 horas e quarto.
José Ricm·do da Costa Aguiar de Andrada, seCI·e
tario.-Francisco Gomes de Ca·mpos a redigio. 

Sessão em 2~ de Junho de 18~6 

PRESIDE:SCIA O SR. PEREIRA DA NOBREGA 

A's 10 horas, fazendo-se a chamada, acharão-se 
presentes 65 Srs. deputados faltando os Srs. Al
meida e Castro, Carreira, Silva Lobo e Seixas. 

O Sa. PRESIDE:-<TE declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. Araujo Vianna, 
foi approvada. 

Não tendo a com missão de leis regulamentares dado 
ainda conta do trabalho, que lhe fôra commettido 
n!l ses~ão antece~ente, da nov~ t:edacção dos artigos 
d1scuudos da le1 de responsabthdade, e não se po
dendo por isso entrar na ordem do dia, na fórma 
que havia sido determinada, convidou o Sr. presi
dente as commissões para apresentarem os seus 
pareceres. 

Em consequencia leu o Sr. Cruz Ferreira pela de 
l~gjslacão, so~re? projecto do Sr.l\laia, para a abo
liçao das ordmanas, que percebe o escnvão da ca
mara na mesa do desembargo do paço, o seguinte : 

« PARECER 

« Illm. e Exm. Sr.-Tendo o encarregado de ne
gocios e consul geral de Sua Magestade Christia
nissima, transmittido a este governo dous exem
plares de uma memoria relativa ao estabelecimento 
formado em França, para educação dos surdos-mu
~os, que tanta honra faz â mesma nação; e dese
]~ndo S. l\1. o Imperador que possão os seus sub
ditos,_ que se ar.harem em tão desgraçadas circum
s~nClas, gozar dos beneficios daquella pia institui
çao, or_dena-me q!le eu remetta por copia á V. Ex., 
a refertda memona, para que, levando-a ao conhe-

« A commissão de legislação e de justiça civil e 
criminal examinou o projecto de lei do Sr. Maia, 
para abolição das ordinarias, que o escrivão da ca
mara imperial e do desembargo do paco percebe 
dos conselhos do imperio, e considerandÔ que essas 
ordinarias forão concedidas aos escrivães da caruara 
imperial, para promoverem na mesa do desembargo 
do paço, e fazerem expedir os negocios e provisões 
relativas aos conselhos, evitando-lhes despezas de 
mandar procuradores á côrte, o que se não observa, 
e que d'ora em diante as dependencias dos conse
lhos devem vir por intermedio dos presidentes, e 
dos conselhos provinciaes, julga util o projecto, e 
deverem-se abolir taes encargos, para se porem os 
conselhos em estado de fazer melhor emprego de 
suas poucas rendas em objecto de utilidade publica 
de sua particular e immediata administração. 

« Paço da camara dos deputados 21 de Junho de 
1826.- Assignados os membros da commissão ». 
- Foi approvado sem discussão. 

Leu o mesmo Sr. Cruz Ferreira, e pela mesma 
çommissão, tambem o seguinte : 

« PARECER 

« A commissão de legisla cão e justica civil e cri· 
minai examinou o projecto de lei do iflustre depu-
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tado, o Sr. Luiz Pedreira, no qual se propõe are
voga cão do decreto de 17 de Novembro de 1824, e 
que o meio de reconciliação de que falia o artigo 
161 da constituicão só tenha lugar depois da creacão 
dos juizes de paz, conforme o artigo 162. A com
missão é de parecer, que n.io tendo resultado al
guma utilidade da disposição do decreto de 17 de 
Novembro de 1824 na diminuição das demandas, 
antes della tirado os litigantes mais meios de pro
telacões, não comparecendo de proposito, para de
pois fazerem reverter processos já adiantados ao 
seu primeiro estado, ou fazerem annullar outros já 
sentenciado~. como se tem visto praticado, e que 
pela generalidade do sobredito decreto, e sua má in· 
telligencia, tem sido applicado a causas summarias, 
e meramenta executivas por foros, rendas de terra, 
alugueis, e despejo de casas, em que não póde ter 
lugar; deve ser derrogado, como propõe o autor do 
projecto, observando-se entretanto o que é recom
mendado na ord. liv. ao tit, 20 § 1 o até que se criem 
os juizes de paz, o que é conforme com a doutrina 
dos arlígos 161 e 162da constituição. 

« Camara dos deputados 21 de Junho de 1826.
Assignados os membros da commissão ».- Foi 
igualmente approvado. 

Compareceu na sala a este tempo o Sr. Silva 
Lobo ; e continuando a leitura dos pareceres, o 
Sr. Cunha l\Jattos referio pela comm1ssão de ma
rinha e guerra o seguinte: 

cc PARECER 

cc A commissão de marinha e guerra vendo ore
querimento dos capitães ajudantes dos corpos da 
2• linha da província de S. Paulo, promovidos da 1• 
antes da publicação do decreto de 4 de Dezembro 
de 18.22, em que se queixão da preterição que 
soiTrem tanto na sua carreira militar na 1 • e 2• 
linha do exercito, como da denegação das vantagens, 
que pela tabella, que acompanha o decreto de 28 de 
}!arco de 1825 pertencem aos ajudantes novamente 
despachados para os ditos corpos da 2• linha. 

cc E' de parecer, que o§ ao das instrucções juntas 
ao decreto de 4 de Dezembro de 1822 na parte qs1e 
respeita aos sargentos móres, e ajudantes, que existião 
naquelles corpos ao tempo da publicação da lei, não 
é fundado em justiça, e equidade, porque havendo 
esses officiaes então existentes sido tirados por 
exames, e em concurso das classes de sargentos 
alferes, ajudantes, tenentes, e capitães da 1 a linha, 
onde tinhão adquirido os necessarios conhecimen
tos dos exercícios, e disciplina militar, para desempe
nharem as obrigações relativas aos seus postos, não 
deveráõ ficar privados do direito do accesso para a 
mesma linha, nem deixar de perceber as vantagens 
conferidas pela tabella de 28 de Março de 1825 aos 
sargentos móres, e ajudantes promovidos para os 
corpos da 2• linha depois da publicação do referido 
decreto, e instruccões de 4 de Dezembro, uma vez 
que estes officiaes nóvamente despachados nem fazem 
maior, ou melhor servico, do que os que já alli exis
tião ao tempo em que· forão expedidas aquellas in
struccões, nem talvez possuão maiores talentos, do 
que ôs outros, que sendo aliás mais anti~os em 
praça, ou em serviço nestes postos, ficaraõ ven
cendo muito menores vantagens do que os seus ca
maradas novamente despachados. 

« E porque a pro-visão expedida pelo supremo 
conselho militar em 15 de Setembro de 1824 por 
inunediata resolução de 17 de Agosto do mesmo 

anno, é declaratoria daquelle § SO das ínstrucções, e 
labora debaixo dos mesmos princípios de desigual
dade estabelecida pelo decreto, e instruccões de 4 
de Dezembro de 1822, devendo estes inconvenientes 
ser q;uanto antes removidos; propõe a commissão o 
segumte: 

11 PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa- decreta. 
« Art. 1.0 -0s sargentos móres, e ajudantes, 

que servião como taes nos corpos da 2• linha do 
exercito antes da publicacão do decreto, e instruc
ções de 4 de Dezembro dé 1822, e ainda agora exer
citão estes mesmos postos naquella l!nha, perceberão 
os soldos, e outra3 vantagens, que competem aos 
que tem sido despachados para os referidos corpos 
depois da data daquelle decreto. 

cc Art. 2.0 -0s mesmos sargentos móres, e aju
dantes, que servião como taes nos corpos da 2& linha, 
poderáõ ter accesso para os da 1•, quando lhes <::om
petir por escala de antiguidade, uma vez, que se su
geitem a exame publico das evoluções, manobras, e 
disciplina, em concurso com os efficiaes dos corpos 
da 1• linha do exercito. 

« Art. a. o- Ficão revogadas todas as leis, e 
ordens em contrario. 

« Pac;o da camara dos deputados 20 de Junho de 
1825.- Assignados os membros da commissão )) . 

Terminada a leitura disse 
O Sn. MARCOS ANTONIO:- Sr. presidente, re

queiro a V. Ex., queira convidar os illustres 
membros da commissão de leis regulamentares, 
para apresentarem o seu parecer, sobre o projecto 
da naturalisação dos estrangeiros, que veio do se
nado. 

Satisfeita a requisição do illustre deputado, propoz 
o Sr. presidente á discussão, o parecer relatado 
pelo Sr. Cunha Mattos, e havendo a palavra, disse 
immediatamente. 

O SR. TEI:Ull\A DE GouvÊ.t : -Por causa da ordem. 
O projecto que acompanha o parecer não foi man
dado fazer pela camara, a commissão é quem o a
presenta, ainda que não de moto proprio em virtude 
de uma representação, por consequencia h~ de seguir 
a mesma ordem de qualquer outro proJecto oiTe
recido por uma commissão. 

O SR. PRESIDENTE: - O projecto não entra em 
discussão agora, fica á parte. Emquanto ao parecer. 
é necessario dar solução ao requerimento. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊ.~ : - Não se póde re
putar requeriment?, segundo o regi~ento é uma re
presentação, por 1sso que a comm1ssao dá o seu pa
recer, se necessita ou não de medidas legislativas. 
Ella acha esta necessidade, e por isso offerece o 
projecto, como ~ faria S?bre representação .. de 
qualquer outro Cidadão, p01s que a cada um é hvre 
representar sobre a necessidade de medidas legis
lativas. 

O Sa. MAIA : -Porém era necessario, que esta 
representação fosse a~resentada na mesa, ou que 
se tivesse dado parte a camara, para que. esta, por 
sua deliberação, mandasse formar o proJecto. Ora 
este negocio se guio a ordem das commissões, a com
missão de peticões enviou-o á da guerra, e esta en
tendeu que se devia fazer o projecto, por tanto deve 
isto entrar em discussão. 

O Sa. CUNHA MATTos :-Foi o requerimento pre
sente á commissão, as providencias que se pedem 

64 
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dependem de !!~a lei~ entretan«? eu confesso, qu~ 
não sou dos mats mstrmdos no regimento. Arrange1 
este parecer, e apresentei juntamente o projecto de 
lei, porque o achei indispensavel, não só a respeito 
dos supplicantes, mas de outros muitos, que se achão 
em íguaes circumstancias ... (O Sr. presidente fez 
reflectir ao illustre deputado, que a discussão ver
sava por ora sobre a ordem). 

O SR. Dus : - O parecer da commissão deve 
passar com uma emenda, deferindo-se ao requeri
mento, que se vai fazer um projecto de lei .•. ( A' 
ordem). 

Decidindo-se, que estava o parecer em discussão, 
como ninguem mais fallasse sobre elle, posto á vo
tação, foi approvado, e quanto ao projecto, resolveu
se que era objecto do deliberação e se imprimisse. 

O Sn. Cn.\G,\S leu pela mesma commissão de ma
rinha e guerra este o,utro:-'~ 

~< PARI'.CER ) 

u A commissão d~tliH'iflha e guerra exami
nando o officio do ministro da guerra de 12 do cor
rente, que ;veio acompanl1ado de differentes mappas, 
em resposta ao officio desta camara de 22 de ~Jaio 
ultimo com os quesitos indicados pela mesma com
missão, passa a fazer o seguinte relatorio. 

cc O ministro da guena, remetlendo diversos 
mappas e relações em numero de 53, que forào di
rigidos <Í sua repartição pelas autoridades militares 
das diff·~rcntes pro,·incias do impcrio, diz, que com 
esta remessa dá solução de parte do 1 o c 2° dos 
sete quesitos que lhe forão feitos. 

cc Pelo 1• quesito pedia a commissão- um map
pa geral das forças terrestres da Ia e 2• linha do 
exercito; e esperava um mappa, que não só indi
casse a força militar do impel"io; mas tambem o 
systema, porque ella se acha distribuída nas pro
víncias ; e hem que os mappas remettidos satisfa
ção {ainda que imperfeitamente) esta distribuicão 
da força militar, todavia a commissão não póde dei
xar de pedir além destes, outro mappa do quartel 
general desta côrte ampliado com os seguintes arti
gos: }.o O estado-maior da corte, comprehendendo 
os officiaes avulsos de díffereutes armas, no caso de 
os haver. 2. 0 Todos os governadores, e comman
dantes de praças, fortalezas, e reductos com seus 
competentes subalternos. 3. o Os corpos compostos 
de estrangeiros em serviço do imperio. 4. o Os cor
pos das províncias aqui destacados sejão distincta
mente declarados. no mappa; e os corpos da côrte 
destacados nas provincias sejão mencionados com o 
contingente que daqui sahirão, quando os seus 
commandantes não tenhão ainda remettido os 
mappas, que lhes compete dar, do estado em que 
se achão. 

« A com missão vendo que as províncias da Para
hyba do Norte e Parã não têm remettido os map
pas da força militar, necessita que o ministro da 
guerra lhe facilite os esclarecimentos, que estiverem 
a seu alcance a respeito das forcas destas provin
cias, até que cbeguem os ditos"mappas; e assim 
tambem espera que da secretaria de estado da 
gullrra lhe seja subministrado o mappa da corpo
ração dos engenheiros, que não veio incluído nos 
53 mencionados. 

cc Pelo que respeita ao 2° quesito , em que se 
pedirão os mappas de artilharia, armamento, mu
nições, e petrechos de guerra existentes nos arma
z~ns, trens, corpos em guarni~o, e operações, in
dlCando os empregados em diversas occupações 

desta repartição, a solução que os mappas, e re
lações mencionadas dão a este quesito é, além d~ 
diminuta, menos perfeita. 

« A côrte, e província dd Rio de Janeiro, a pro
víncia de 1\lontevidéo, a de S. Pedro, a de Minas 
Geraes, a do Rio Grande do Norte, e do Pará não 
dão solução alguma a este quesito. As províncias 
de Matto-Grosso, Pernambuco, Parahyba do Norte 
Piauhy, e :Maranhão, satisfazem imperfeita meu te ao 
mesmo qnesito na parte respectiva a cada uma 
dellas; e as demais províncias, posto qne de algu
ma fórma satisfacão, é comtudo de uma maneira 
irregular, á excepção das províncias da Bahia e 
Goyaz. 

« A commissão espera em consequencia que o 
ministro da guerra lhe dê os esclarecimentos, que 
estiverem a seu alcance, sobre estes objectos, em 
quanto as províncias não ministrão mappas exactos. 

cc Igualmente a commissão está inteirada, que 
serão cabalmente preenchidas as indicações do 3• 
e 7° quesitos, logo que o dito ministro tenha os 
esclarecimentos qne ordenou dessem o inspector 
geral dos hospitaes militares, e o commissario ge
ral do exercito : sendo de observar, que as unicas 
pro,·incias, que fallão sobre hospitaes, são a de 
Goyaz, Alagoas, Ceará, e S. Paulo. 

<c A commissão, ,·endo a resposta que se dá ao 
quarto quesito, requer que lhe sejão ministrados 
esclarecimentos individuaes de cada um dos esta
belecimentos litterarios militare~; muito principal
mente da ncadamia militar desta côrte. 

<I Quanto á 1·esposta ao 5° quesito, a commissão 
tendo já em sen poder alguns trabalhos da com
missão 1nilitar crcada em 1822, para tratar do me
lhoramento do arsenal do exercito desta côrte, 
regulará os seus ulteriores trabalhos sobre este 
objecto. 

cc A commissão, reconhecendo que o ministro da 
guerra satisfaz cabalmente no 6°, que cito pois que 
pelos diarios da assembléa constituinte consta terem 
sido remettidos á mesma assembléa a consulta do 
conselho supremo militar, e mais papeis relativos ao 
monte-pio, e que em sessão de 28 de Julho de 1823, 
forão estes papeis remettidos ás commissões de 
guerra, e fazenda, com magoa leva ao conhecimento 
da camara que taes papeis não se achão no archivo 
da secretaria, pois forão procurados por um 
membro da commissão nas pastas, que na mesma 
secretaria existem de uma e outra commissão da as
sembléa constituinte, e não forão alli encontrados. 
Merecendo porém este objecto a maior attenção aos 
membros da commissão faz-se indispensavel que se 
peça ao ministro da guerra, para haver do conselho 
supremo militar nova copia da consulta a semelhan
te respeito, e assim tarnbem haja de convidar os 
autores dos projectos jã apresentados a offerecerem 
novamente os seus trabalhos a esta camara, que com 
zelo deseja providenciar a manutenção das viuvas, 
e orphãos dos cidadãos, que se dedicão ao serviço 
da patria. 

<c N. B. A com missão tem a declarar ultimamente, 
que depois de haver concluído este relatorio re
cebeu os mppas da província de Pernambuco, que 
accompanharão o officio do ministro da guerra na 
data de 20 de Junho corrente, os quaes satisfazem 
completamente os quesitos da commissão na parte 
respectiva á mesma província. 

Paço da camara dos deputados 22 de I unho de 
1821>.- Assignados os membros da commissão » .
Foi approvado. 
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O Sa. GETULIO mandou á mesa o seguinte 

C( PR01ECTO DE LEl 

" A assembléa geral legislativa deste imperio
decreta. 

cc Art. 1. o Que tanto os camaradas da navegacão 
do interior do imperio, como os de terra sejão isên
tos de qualquer serviço militar. 

o: 2.0 Os commandantes dos districtos terão um 
livro de matricula, para nelle lançarem os nomes 
dos ditos camaradas. 

« 3.0 Para ser matriculado será necessario, 1° a 
idade não menor de 15 annos, 2° os requerentes de
,·eráõ apresentar attestação de capacidade, e boa 
conducta, passada pelos vigarios, e negociantes dos 
districtos, a que pertencerem. 

cc 4.0 Logo que os ditos camaradas estejão matri
culados, os commandantes lhes passaráõ sua carta 
de guia, para não serem recrutados em outras pro
víncias, e esta guia irá com todas as circumstancias 
com que se costumá o fazer as legitimações. 

c< 5.0 Os commandantes dos distríctos remelteráõ 
no principio de cada anno ao presidente, e com
mandante das armas da província, um mappa dos 
indivíduos, que forão matriculados no anuo an
tecedente. 

« 6. o Os negociantes, e camaradas farão reciproca
meu te seu ajuste por escrito, perante o comman
danie do respectivo districto, os quaes serão as
sígnados pelos contractanles, e commandantes, de 
que se lavrará duas obrigacões do mesmo thE>or, das 
quaes • uma ficará em poder do negociante, e outra 
do camarada para conservação de seus direitos, fi
cando ambos obrigados ao cumprimento das ditas 
obrigações. 

<< 7, 0 No caso que alguma das partes contra
ctantes não cumprão com o seu ajuste, a parte quei
xosa apresentará ao commandante, ou outra 
qualquer autoridade do lugar em que se achar, o 
papel de tracto, em vista do qual deverá o mesmo 
commandante e mais autoridades fazer cumprir seus 
ajustes. 

<< 8.0 Todos os camaradas que depois de passada 
a dita obrigação, fugirem, ou desampararem seus 
patrões, serão riscados da matricula, e entregues ao 
commandante das armas que lhes mandará assentar 
praca na 1 a linha. 

<<" 9. • Os negociantes que quizerem fazer viagem 
embarcados, deveráõ apresentar ás autoridades 
respectivas os documentos seguintes: 1. o Que se 
achão com piloto, ou guia capaz para a navegação, 
2.• Que tem os mantimentos precisos para a tripo
lacão. 3. o Que se achão com cirurgião approvado, e 
reinedios mais necessarios, quando a tripolação 
seja de 40 pessoas para cima, no caso que não haja 
cirurgião approvado, supprir-se-ha·a estes com cu
radores approvados. 5. o Apresentarãõ os papeis 
de ajuste da sua tripolação, que serão rubricados 
pela autoridade á quem pedirem passaporte, ou li
cença, a qual se negará a todos os negociantes, que 
não apresentarem os ditos quesitos. 

« lO• Ficão derogadas qualquer leis, ordens, ou 
regimentos em contrario. 

« Paço da camara dos deputados em 22 de J'unho 
de 1826.- O deputado Gabriel Getulio"· 

Feita a primeira leitura pelo Sr. secretario, por 
se não apresentarem no emtanto mais pareceres, 
tioou para a segunda. 

Teve em seguidalugar uma indicação do Sr.Feijó, 
concebida nestes termos. 

« INDICAÇÃO 
cc Proponho como addicão ao regimento, que as 

commissões antes de princfpi8rem os seus trabalhos 
nomêem presidente. Que neJJ.bum dos membros 
possa fallar senão com permissão do presidente. 
Que nenhum dos membros possa fallar mais de tres 
vezes. Que o mesmo presidente falle, e vote. Que 
o parecer, ou projecto, seja redigido á pluralidade 
de votos, assignados sómente os que nelle convie· 
rem».- Peço urgeucia. 

Approvada a urgencía, e dispensadas as de mais 
formalidades, â'dmittida a ma teria á discussão, disse 

O SR. CRuz FERREIRA : -Nas assembléas nume
rosas é necessaria toda a ordem, e necessario é que 
haja presidente para fazer guardar esta mesma 
ordem, no calor das discussões. Mas em uma com
missão que póde ao muito ser composta de 5 ou '7 
membros, onde se deve fallar com toda a franqueza, 
propondo todas as objecções, qlle possão fazer a bem 
da ma teria, não se deve admittir taes formalidades, 
isso seria uma coacção, e não sei que proveito possa 
trazer, pois se aqui mesmo muitas vezes é necessa
rio passar pelo formularia, fallando mais de tres 
vezes algum, como havemos de ir pôr este obstaculo 
nos comités particulares, onde deve haver toda a 
franqueza, e liberdade 'l Em quanto aos votos, cada 
um tem o direito de o dar em separado. Portanto as
sento que a indicação não vem senão constranger as 
commissões, e por isso não a approvo. 

O SR. SouzA FnANC.\:- A indicacão é contra a 
natureza das commissões, que pelo regiml'nto são 
admittidas. A mesma camara em negocios urgentes 
se ha de resolver em commissão geral, e que quer 
dizer isto ? Que deixando a ordem aqui estabelecida, 
ha de cada deputado fallar a seu arbítrio, e até se 
vencer a materia. Por consequencía não póde da 
maneira nenhuma admittir-se a indicação, que 
propõe uma cousa contra o que está determinado, 
pretendendo coarctar a liberdade das c ommissões. 

O Sa. PAULA E SouzA:- A indicacão me pareca 
ter todo o lugar. E' muito necessari"o que haja nas 
commissões um presidente para manter a ordem, 
porque sem ella as · questões se fazem eternas, e 
nada se decide, basta que haja um só membro que 
não queira ceder de sua opinião. Cada commissão 
deve tambem nomear um relator, pois nem sei como 
os !Srs. secretarias podem dirigir os negocias ás dif
ferentes commissões, sem se saber a quem está in
cumbido receber as participações da camara. Em
quanto ao que disse o illustre deputado o Sr. França, 
para invalidar os motivos da indicação que a mesma 
camara em certos casos se ha de resolver em com
missão geral, isso nada prova, porquanto a camara 
nesses casos não deixa de ter presidente. 

O SR. Cnuz FERREIRA :- O membro que nas com
missões fallar menos, que escreva mais, tem este 
recurso. Portanto deixemos de introduzir nas com
missões essas ceremonias, e formalidades, que sem 
duvida irão ainda atrazar mais o seu andamento. 

O SR. CosTA AGUIAR : - Tambem me opponho á 
indicação, e é necessario, senhores que fallemos 
claro. Se acaso os illustres deputados, membros das 
commissões, de per si não guardarem ordem nas 
commissões, de que servem essas formulas 't De 
nada valem7 a cada passo serão infringidas. 

Quanto a direcção dos paJleis que se mandão ãs 
commissões, elles são primeiro copiados na secre
taria, e se remettem depois ás commissões por meio 
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de um qualquer dos seus membros, pois sendo 
todos presentes, não ha necessidade de outra ma
neira de participacão. 

Portanto voto êontra a indicação, e até de certo 
modo pareco um pouco desairoso, que se julguem 
necessarias taes medidas para as commissões terem 
ordem. 

O SR. Du.s :-Eu voto pela indicação, não porque 
supponha que nas commissões não ha ordem, mas 
porque alguns membros, pelo desejo de levarem ao 
fim as suas opiniões, podem faltar a ella, e é neces
sario, quem a faça manter: tambem não desejo res
tringir a liberdade de cada um apresentar as suas 
opiniões, porém acho que levando maior ordem, 
seguir-se-hão melhores resultados. 

O SR. HoLLANDA CAVALCANTI :-0 regimento diz 
que haja nas commissões um relator: este relator é 
ordinariamente o autor do trabalho que se apre
senta, e assim deve ser; porque são suas aquellas 
idéas, e elle está mais em estado de responder ás 
obj<>cções que s~ fizerem cont~a ellas. Não ha ne
cessidade, e ser1a até contrano sobrecarregar um 
só membro com este trabalho. 

Emquanto ao secretario, devem ser tambem to
dos, e pelas mesmas razões, pois o peso não ha de 
recahir sobre um só. O que eu achava de neces
sidade, é, que devia haver em cada commissão um 
official de secretaria; porque ellas têm muito que 
fazer, c se achão tão atravancadas de papeis, ao 
menos a da guerra, e em tanta confusão, que quasi 
se não pódc tirar dclles nenhum fructo. Um illustre 
membro já fez esta indicação, porém não passou; 
se a-camara a julgar agora necessaria, eu a farei. 

O SR. PRESIDENTE:- Se o illustre deputado se 
lembra, que foi já regeitada essa indicação, não a 
póde mais apresentar. 

O SR. CuNHA l\IATTOS:- Sr. presidente, estou 
bem persuadido da civilidade dos illustres deputa
dos, e que todos têm a necessaria condescendencia 
para evitarem a má ordem. 

Esta indicacão parece que dá a entender, que nos 
achamos na maior discordancia, ou que nos bate
mos, quando estamos nas commissões. Longe de 
nós semelhantes idéas.Nas com missões em que tenho 
assistido, nunca tem havido essas desintelligencias; 
quando um membro não concorda com os outros, 
dá o seu voto com as restricções que lhe parece. 
Portanto não deve passar esta indicação. 

O SR. PAULA E SouzA.: -Sr. presidente, é cousa 
que se não deve tolerar, que se torne aqui odiosa 
qualquer materia, senão ver-nos-hemos muitas 
vezes impossibilitados de apresentar as nossas idéas, 
porque um, ou outro Sr. deputado as póde verter 
em mão sentido: quem aqui apresenta qualquer 
medida, deve sempre suppôr-se, que é na melhor 
intenção {apoiado.) 

Emquanto ao que disse o illustre deputado, que 
a indicacão não deve passar, porque todos tem nas 
commissÕes a devida condescendencia, e civilidade, 
então não deve haver tambem regimento; mas eu 
não sei, que haja corpo collectivo, onde não exista 
regulamento para os negocios marcharem com or
dem, e methodo. 

Portanto não se llóde concluir da indicação, que 
as commissões andão brigando, mas que devem 
trabalhar com mais ordem~ do que tem havido até 
agora ; e talvez que se não te!lbão apr~~entado 
ainda pareceres sobre alguns proJectos mu1 UDpor-

tantas, por falta da ordem, que agora se requer, 
pois devemos confessar, que o regimento não está 
ainda perfeito. 

O SR. CuNHA MAnos: -Concedo, que uma, ou 
outra commissão não tenh11 tido aquella ordem ne
cessaria, mas isto não bask; para se tirar uma con
clusão geral, 

Eu estou bem persuadido, que não é por esta 
razão, que ellas têm deixado de apresentar logo o 
seu parecer, mas sim por causas extraordinarias, e 
mui attendiveis, que ãs vezes obstão; pois é preciso 
meditar, e estudar sobre os objectos, c consultar 
muitas vezes pessoas mais intelligentes, e que pos
são estar mais ao facto. 

Eu, ao menos, não tendo na cabeça todas as leis 
militares, P.reciso lancar mão dos livros, e procu
rai-as, mu1tas vezes, dias inteiros. Portanto, não é 
por falta da ordem, ou harmonia, que as commis
sões não dão tão rapidas as suas decisões, é por 
muitas outras causas, que mesmo não é possível 
evitar. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Não P.Stou persua
dido, que não se tenha apresentado mais trabalhos 
pelas commissões, porque nellas tenha havido falta 
de ordem, pois que ellas são compostas de homens 
de juizo. Não têm apparecido esses trabalhos que se 
pretendem, porque o dar um parecer sobre qualq:uer 
mdicação, não é o mesmo que fazel-.a. . . 

Indique-se ao governo que faça 1sto; mdtque-se 
á commissão, que apresente este plano: não ha 
co usa mais facil; mas para emittir-se o parecer, ou 
formar-se o projecto, é necessario ter meditado bas
tantemente, e fundamentar as idéas, para as poder 
sustentar. 

Nós, sabem todos, que sahimos ás tres horas; de
pois do jantar não se póde fazer nada; eu só pela 
volta das sete, é que comeco o trabalho, acconte
cendo muitas vezes, que dá iueia noute, e ainda não 
sei o que devo dize1· sobre a ordem do dia, porque 
não se ha de vir aqui com despropositos. Estou na 
commissão de commercio, na de fazenda, e como é 
possível achando-se as pastas carregadas do papeis, 
apresentar todos os dias trabalhos'? 

Demais nem sempre se podem ajuntar os Srs. de
putados membros das commissões: um mora na ci
dade, outro na chacara, etc. Se as commissõ~s 
tivessem ao menos duas horas para trabalharem, sc;r1a 
muito bom, porém não chega o tempo. Emfim uma 
commissão é uma companhia particular para con
ferenciar sobre qualquer objecto, e dar-lhe esse 
tom de publicidade, essa cathegoria, nomeando 
presidente, e secretario, é coarctar-lhe a liberdade. 
Portanto não approvo a indicação. 

Concluindo-se a discussão, propôz o Sr. presi
dente a indicação, e foi rejeitada. 

Continuarão os pareceres, e o Sr. Chagas leu no 
theor seguinte, pela commissão de marinha, e 
guerra este 

11: PARECER 

11 A commissão de marinha, e guerra, vendo a 
requisicão do Sr. Vergueiro, para se imprimir o 
relatorio, ou informação do mmistro da guerra1 é 
de parecer: que existindo unicamente na commls
são o officio do ministro da guerra de 12 do corr~n~e, 
que se refere a informacões, e tendo a comm1ssao 
apresentado ã camara Õ seu relatorio derivado 
deste officio ; fica á discripção da mesma camara 
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tomar qualquer deliberação sobre esta requisição do 
Sr. Vergueiro. 

" Paco da camara dos deputados, 22 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commissão. » 

Olferecido á discussão disse 
O SR. CUNHA MAttos:- Sr. presidente, o officio 

do ministro da guerra, é um offi.cio mui simples, 
acompanhado de uns mappas; e os que faltão, diz 
o ministro, que não remette, por não terem ainda 
chegado das províncias. 

De que serve imprimir-se este officio? Não re
sulta utilidade alguma: nós todos sabemos da 
materia do officio. Portanto espere-se pelos outros 
papeis, e então se poderão imprimir. 

O Sn. BAsTos: -A indicação do illustre depu
tado, o Sr. Vergueiro, foi que se imprimisse o rela
torio; por isso acho, que a com missão nada mais 
tinha a~izer, senão, que tal relatorio não existia; 
pois qne o objecto da indicação era a impressão do 
relatorio, porém tal relatorio não se fez; não podia 
ter lugar semelhante indicação, e escusavamos per
der o tempo. 

O Sn. Hou.ANDA CAvALCANTI: - A indicacãO 
falia em relalorio, ou informação, e isto existe. • 

O Stl. BAPTISTA PEREIRA : - Tambem acho, que 
não se de\'C imprimir o relatorio, porque não re
sulta nenhuma utilidade de tal impressão. A com
missão extrahio o que achou util, e deu o seu 
parecer: se alguns Srs. deputados quizerem saber 
mais a fundo, podem ir examinar os papeis na com
missão. Não ha motivo, para se sobrecarregar a 
imprensa com uma cousa de que não se tira pro
TCito. 

O Sn. CosTA AcuJ,\R :- A commissão mesmo 
tem exigido outras informações, que hão de ser 
remeHidas, e então será a materia de mais conside
ração para ser impressa. 

O Sa. CuNHA MATTos: -O ministro tem cum
prido com o seu dever, mandando estes papeis, e a 
commissão satisfez tambem ao que lhe 1mcumbía, 
fazendo o relalorio delles. Entretanto. quando vie
rem mais informações, fará a commissão um rela
torio mais exacto, e então terá lugar o imprimir-se. 

O Sa. Dus :-Estou persuadido, já que aqui se 
trouxe a exactidão do ministro, que se elle tivesse 
satisfeito o seu dever, não lhe pediria a commissão 
novos esclarecimentos. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 objecto é, se se deve, 011 
não imprimir o relatorio: os Srs. deputados se aras
tão da ordem. 

Ultimada a discussão, decidio-se que não se im
primisse o relatorio. 

O Sa. LEDO apresentou ã camara pela commissão 
de fazenda o seglli.nte requerimento. 

« A commissão de fazenda, tendo emitLido o seu 
parecer sobre o projecto do Sr. deputado Vergueiro 
ãcerca de remessas de typographias pelo governo ás 
p~ovincias do imperio, não se occorreu de qu~ d~-

. v1a ser ouvido o seu autor, antes da pronunc1açao 
do voto da dita commissão, e por isso pede faculdade 
para retirar o expressado parecer, afim de cumprir 
a formalidade esquecida. » 

Foi restituído o parecer na fórma requerida. 

O Sa. CosTA AGUIAR, dando parte á camara de 
que se havia satisfeito á indicação do Sr. Vergueiro 
para imprimir-s~ um maior numero de actaE, disse, 

que achava do seu dever declarar que de trezentas 
e tantas que restavão, tiradas as que são para os 
Srs. deputados, e senadores, só se tinhão vendido 
um, ou dous exemplares. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA leu pela commissão de 
commercio o seguinte 

<( PARECER 

« -~ commissão de commercio, agricultura, in
dustri_a, e artes, vendo a indicação do Sr. Xavier 
Ferre1ra, em que propõe, que se pecão ao ministro 
dos 1?-eg?cios d~ imperio todas as representações da 
provmc1a do R1o Grande do Sul, tanto particulares, 
como as que tem enviado o conselho da mesma pro
vincia,não póde interpôr o seu parecer sobre a conve
niencia deste pedido, sem que o sobredito Sr. depu
tado especifique primeiro o objeclo individual de 
cada uma das representações a que se refere, não 
só para se saber o que se ha de pedir, e satisfazer, 
mas tambem porque cumpre examinar se o conhe
cimento das representações referidas pertence por 
sua natu·reza ás attribuicões desta camara. 

« Paço da camara dÔs deputados, 21 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commissão. » 

Posto em discussão disse 
O Sn. XAVIER FEn.nEiiu: - Sr. presidente, o 

objecto da minha indicação tende a pedir ao mi
nistro e secretario de estado dos negocios do impe
rio as representações da villa do Rio Grand•:, c seu 
termo. 

Este ministro tem remettido muitas representa
ções de varias províncias, ·tanto particulares, como 
dos conselhos, e da província do Rio Grande, aonde 
acaba de ser presidente, apenas duas, uma sobre a 
casa da misericordia, e outra do porteiro da secre
taria. A freguezia de S. Francisco de Paula, do 
termo do Hio Grande, ha muito tempo requer ser 
elevada á villa, e julgo que este requerimento se 
acha naquella secretaria. 

A freguezia de Pyratine do mesmo termo, dirigia 
no anno de 1824, um igualmente ao conselho da 
província, do qual tive a lionra de ser membro, pe
dindo tambem ser elevada á cathegoria de villa: o 
conselho mandou informar á camara da villa do 
Rio Grande, e resolveu nessa sessão, que outras 
fregutzias serião elevadas á villas, e outras de 
menos monta a julgados para ''antagem, e com
modo dos povos, que muito soffrem por esta falta. 

Sr. presidente, é necessario que venhão estas, e 
outras quaesquer representações, para se tratar este 
negocio, quando a assembléa tomar deliberação, 
sobre taes objectos, porque muitas vezes vêm cida
dãos de 20, 30, e mais leguas buscar recursos, e é 
duro, que depois do andarem á pratica muitos dias 
supportarem as mangações das pessoas que compoem 
as iusticas, tenhão de voltar do mesmo modo. 

Eu s·r. presidente, requeri de viva voz ao conse
lho aigumas providencias de melhoramento para a 
villa do Rio Grande, e entre estas pedi mui positi
vamente, que o conselho impetrasse de S. M. I. o 
rendimento da decima da villa por alguns annos, 
para se tirarem as areias, que por 3, on 4 pontos 
accommettem a "rilla: o conselho tomou em consi
deração esta representação, e resolveu, que o pre
sidente levasse á presença de S. ~1. I. esta supplica. 

De quanto tenho dito, se faz claro, que é preciso, 
que o ministro envie a esta camara as representa
ções. Eu não as pedi por extenso na minha indica
ção por me não parecer necessario; e quando a 

6.') 
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commlSsao diz, que por isso não tem lugar, me 
l?_ri v a do mesmo que se tem concedido a todos os 
Srs. d~p';_ltados. Portanto voto contra o parecer da 
comm1ssao. 

O SR. VAscoxCELLOS :-Sr. presidente, eu qui
zera que se lêsse outr~ vez a indicação. (Leu-se .) 

Bem. Este parecer nao vem senão tomar o tempo; 
p~is que o íllust!e autor da indicação o que. propoz 
fo1, que se pedissem ao governo esclarecunentos 
em geral, ou as representações e requerimentos, 
que tem feito a província do !tio-Grande do Sul, e a 
commissão não dá o seu parecer e quer saber se 
convém a materia dos requerimentos, o que só per
tence á assembléa geral. llortanto a commissão que 
dê o seu parecer e não percamos o tempo. 

fendo comparecido entretanto os ilh1stres mem
bros da commissiio de leis regulamentares, com a 
nova redacção dos art-igos discutidos na sessão ante
cedente, o Sr. Lino Coutinho pedio o adiamento da 
discussão sob~e o parecer em questão, e sendo ap
provado o adiamento, leu a nova rcdaccão nestes 
termos: · 

« Art. 2. o Peita, suborno, concussão. 
u }.o Por peita, aceitando dadiva ou promessa 

tlirecta ou indirectamente, para se decidir em qual
quer acto do seu ministerio. 

« Quando da ~ceitaçflo da dadiva ou promessa 
não se seguir elfetto, 011 este fôr conformo á lei, in
correráõ na multa do triplo da peita e perda do em
prego. Se o effeito contiver infraccão de lei ou 
abuso de poder, solfrel'áõ além das penas referidas, 
mais a pena de prisão de um a dous annos. 

<< 2.0 Por suborno, deixando-se corromper ou 
induzir por influencia ou peditorio de alguem para 
obrar, ou rleixar de obrar contra o quo deve. 

cc Neste caso incorreráõ na pena de tres mezes a 
um anno. 

cc 3.0 Por concussão, E:xtorquindo ou exigindo o 
quo. não for devido, ainda que seja para a fazenda 
nacwnal. 

c< Verificando-se recebimento, incorreráõ na mul
ta do triplo da quantia recebida e degredo para fóra 
da corte, por espaço de cinco annos ; e quando se 
não tenha seguido effeilo, unicamente na multa do 
triplo do que houverem extorquido ou exigido. 

c< Art. 3.0 Abuso de poder. 
cc 1.0 Abusa do poder o ministro, que nos actos 

não especificados na lei, usa mal de sua autoridade. 
cc O ministro que abusar do poder nos casos não 

comprehendidos no art. 1° desta lei, incorrerá se
gundo o gráo de culpa, na destituicão do emprego, 
ou degredo para fóra da côrte por ·cinco annos, on 
inhabilidade perpetua para todos os empregos. 

cc Art. 4. o Falta de observancia da lei. 
« l_o Falta á observancia da lei: }o o ministro 

que não cumpre a lei, ou fez o contrario do que e lia 
ordena; 2° não fazendo effectiva a responsabilidade 
dos seus subalternós. 

cc Os incursos neste artigo soffreráõ a pena do 
art. 3°. 

'' Paço da camara dos deputados, 22 de Junho de 
182G.-Assignados os membros da commissão.)) 
. Sendo novamente lidos na mPsa estes artigos, e 
d~clarando o Sr. presidente em discussão o 2°, 
d1sse 

O Sn. OnoRICO :-Não me parece mui bem gra
duado este artigo nas penas que se comminão: no 
caso de peita ha a destituição do emprego, além 
das outras penas; no de concussão não se impõe a 

destituição. Eu julgo que este crime é o mesmo que 
o do ladrão, e um empregado tal e que tem á sua 
disposicão tantos meios de praticar este crime, não 
deve só· ficar sujeito á multa ou degredo, é de ne
cessidade que fique inhabilitado para outro qual
quer emprego. ' 

o Sn. PRESil>ENTE:-0 sr: deputado póde man
dar a sua emenda. 

Vindo á mesa e sendo lida nos seguintes termos: 

tt EnENDA 

« Proponho: Que no crime de concussão se im
ponha a p('na de inhabilidade, para quaesquer em. 
pregos civis ou políticos, aos ministros que delle 
forem convencidos.»-Não foi apoiada na fórma da 
requisição do Sr. Paula e Souza, vencida na sessão 
de 20, e ficou portanto rejeitada. 

O SR. LINO CouTirmo :-Sr. presidente, a dispo
sição deste artigo foi assim feita, classificando-se 
em primeiro lugar o crime de peita e comminan
do-se com maior pena, porque este crime parece 
que é o mais perigoso que póde haver neste~ casos; 
o ministro venal ou que dá sentenças por dmheiro, 
está sujeito á influencia de qualquer malvado que lhe 
queira abrir a sua bolsa. O crime de concussão só 
póde ter origem no mesmo ministro ; e demais 
não é tão feio e a,·iltantc; elle se cobre com uma 
especic de capa honorífica, nasce de uma idéa falsa 
de superioridade c não inculca um fundo tão grande 
de maldade como o crime de peita, que é um abuso 
indigno e sujo: c por isso a commissão carregou 
mais sobre elle, sendo mesmo mais ordinario. 

O SR. FmnEIIU FM'SÇA :-Eu, Sr. presidente, 
cuido que o crime de peita é o mesmo que o de con
cutir; porque será peitado aquelle que receber o 
que se lhe não deve, c commette concussão o que 
põe os meios para que isto se lhe dê : o ladrão tam
bem não pede, porém acha-se com todo o direito 
de receber o que se lhe dá : isto é o mesmo e se ha 
alguma differenca é contra o concussionario. Se o 
crime de conculir dá honra1 então não sei qual seja 
a deshonra, qual seja a baixeza. Tambem não sei 
como se possa dizer que um crime é honorifico ; é 
cobrir o veneno com o ouro. 

O SR. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, o illus
tre membro que acaba de fallar bem entende~ o 
que eu queria dizer. Eu não desculpo a concussao, 
nem digo que é crime de honra, porque sei que não 
ha honra aonde ba crime ; porém que este crime 
não dá idéa de uma alma tão pervertida: o ministro 
de estado por exemplo que exigir um maior tributo 
para a fazenda nacional, commette concussão, por
que exige mais do que deve, porém não se dirá q_ue 
commeue um crime tão vil, como quando se ab~t:ca 
a receber dinheiros para dar as sentenças, por 1~so 
é que eu disse que o crime de peita, além de mmto 
perigoso, podendo dar origem a todos os outros, 
porque vem cada um com dinheiro satisfazer as 
suas paixões, é um crime porco e aviltante no ul
timo gráo. 

O Sn. FERREIRA FRANCA :-Eu acho qne este la
drão, que é porco e desprezível, basta ser lançado 
fóra e fazer-se-lhe pagar o que furtou, mas o outro 
carece de pena maior, se se puder dar, porq~e 
não só é capaz, como já disse, de ser peitado,_ seJa 
para que fim fôr (porque aquelle que se propoe a 
peitar nunca é para seu ~roveíto} mas tam~em de 
extorquir ; e este crime é summamente per1goso ã 
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nacão e tanto mais que o primeiro, quanto este é tem lugar o de que se trata. Julgo que está satis
desprezivel e não póde fazer, senão pequenos males feito o illusfre deptttado. 
recebendo logo o castigo e o outro até póde ser . Finda ~ discussão, propoz o Sr. presidente o ar
chamado honorífico pelo j tlizo de alguem. tlgo e fo1 approvado. Passando-se á discussão do 

O SR. VAsCONCELLOS:- Eu não sei, Sr. presi- art: 4o, ~o!Do ninguem o impugnasse, posto á vo
dente, para que fim é esta questão. Houve já uma taçao, fo1 Igualmente approvado. 
emenda e não foi apoiada. E' preciso combinar Seguio-se no projecto o 
todo o projecto e. não _olhar. só para o a~ti~o desta- « Art. S. o São responsaveis pelo que obrarem 
cado. O concuss10nano es~a tambem SUJelto a am- contra a liberdade,seourançaou propriedade dos ci-
bas as penas, e quando se JUlgar ou achar que com- dadãos: 0 

met1eu abuso de p~der, a pena se ha de augmentar <(_Lo Contra a_ liberdade, oppondo-se a que 0 ci-
na fórma do art. 3 · d~dao possa praticar tudo aq11íllo que a lei não pro-

O Sa. CosTA AGUIAR :-0 q11e acaba de dizer o I h1be. 
illustre deputado, é na realidade assim: deve olhar- cc 2.o Contra a segurança 7 ordenando ou autori
se para todas as partes do projecto e não sómente sando que alguem seja preso ou retido em prisão 
para um ou outro artigo em separado. antes de cul~a formada, não sendo nos casps exce-

Disse-se que o crime de concussão é maior que o ptuados _na le1; ~u por outra qualquer maneira seja 
de peita; eu não penso assim. O crime de peita é persegmdo ou v1olentado na sua pessoa ou no que 
um crime de convenção entre as partes, e o minis- toca ao asylo de sua ca~a. . . 
troque uma vez teYe a fraqueza de receber dinheiro « 3.o Contra a propriedade, dxspondo ou auton
por isto ou aquillo, está disposto a seguir sempre sando que possa dispôr, ou usar de cousa alheia 
esta influencia e portanto é indigno de toda a con- cont~a a ' 'ontade de _seu dono, ainda sendo para o 
fiança e deve ser punido com as maiores penas. serVIÇO do estado_. J?ao. s~ndo nos casos c pela f6r-

Na concussão se podem considerar dous casos, ma mar_cada na le1, mh1bmdo o uso legal que cada 
quando recebem para si, ou quando recebem para um queira ~azer. d_o que é ~eu, autorisando arestos 
a fazenda nacional, porque ha muitos empregados contra as d1spos1çoes das le1s. . 
qu~ julgão faz~r u~ serviço recebendo para a nação ~< 4.• ~?S casos,coml!rehend1dos no § _I• des~c 
mats do que e devrdo: a pena deve ser propore1o- qu1_nto a1tJgo, sera o .r~o condemnado ã mdemm
nada a estes casos. Dema1s o crime de concussão saçao de todos os preJUlzos causados e numa pena 
não é tão gravoso como se pensa, nem tão facil de pecuniaria de cem a oitocentos mil réis. 
ser perpetrado. .<t 5.o Nos casos do. §.2•, será. conde~na_do o réo 

Estas são as minhas idéas; e por isso voto pelo alem da pena pecumar1a c da mdemmsaçao, como 
artigo, havendo attencii.o â ditferenca dos casos na nos casos do § l•, a outro tan lo tempo de prisão, 
concussão. • • quanto fõr_o que.tiver sotrrido, o injustamente pre

O Sn. ALMEIDA E ALBUOUERQUE:-Sr. presidente, 
quando redigi o projecto, assentei que o crime de 
concussão devia ter uma pena maior, pois olhando 
para a natureza do crime vê-se que o de peita nasce 
da fraqueza humana e não da maldade. Porém re
flectindo que o crime de peita é mais praticavel e 
que o de concussão acha sempre uma resistencia, 
convim com a commissão para que as penas se gra~ 
duassem, como estão, impondo as maiores ao crime 
de peita, conforme os abusos. 

Terminando-se a discussão, propoz o Sr. presi
dente, se a mataria se achava sufficientemente dis
cutida: assentou-se que sim. Se passava o artigo 
conforme 0stava redigido: igualmente se venceu. 

Declarou então em discussão o terceiro. E pe
dindo a palavra, disse sobre este artigo 

O Sn. FERREIRA FRANÇA :-Pergunto, se em lu
gar dessas duas palavras -usa mal- se póde pôr 
-abusa?- Creio que é o mesmo. Peço agora que 
se me diga, se isto explica alguma cousa 't Em
quanto -nos actos (ou casos que é o mesmo) não 
·especificados na lei.- A lei, creio que não ha de 
especificar os casos; isto parece que se venceu. Os 
casos não especificados na lei I SUJ>põe que outros 
casos se especificão. Assim eu cre1o que a explica
Ção que se deu ás palavras -abuso de poder- em 
vez de esclarecei-as, as torna mais confusas. 

O Sa. VERGUEmo :-Sr. presidente, a constitui
cão estabelece dous artigo, abus(} de poder e in
fraccão de lei. Aquelles abusos que envolvem falta 
de observancia da le~ pertencem a outros artigos, 
como aqui jã se tem dito; quando porém o ministro 
abusar da sua autoridade constitucional fóra dos 
casos comprehendidos nesses artigos, então é que 

zo. Se a VJOlenCla for, accommettendo-se o asylo 
da ca~a do cidadão _ou forçando-o de o11tra qualquer 
manena sem toda''la ser preso; a pena será de um 
mez até um anno de prisão, além da indemnisação. 

c< 6.0 Nos casos do § 3•, será o réo condemnado 
á indemnisação e á pena pecuniaria de cem a oito
centos mil réis.>> 

Sendo lido e offerecido á discussão, mandou o 
Sr. Maia a seguinte 

« E~lENDA 

<< Proponho, em substituição aos §§ 1•, 2• e 3•: 
« 1,0 Praticando ou autorisando factos, que vio

lem os direitos civis ou políticos dos cidadãos bra
zileiros, que têm por base a liberdade, a segurança 
individual e a propriedade, f6ra dos casos e com 
preterição da fórma que as leis determinarem.>> 

Foi igualmente lida; e apoiada, principiou sobre 
ella a discussão, dizendo 

O SR. VAscoNCELLos:- Esta emenda não tem 
lugar. {Leu-a). 

No artigo não se trata dos direitos poli ticos, tra
ta-se dos direitos individuaes; e o ministro que 
atacar os direitos individuaes dos cidadãos, com
malte um crime de alia traição. 

Portanto vá o artigo á commissão para o redigir 
de novo emquanto ãs penas, mas nunca se dê atten
cão a tal emenda. 
• O SR. LINO CoUTINHO :-Sr. presidente, eu sou da 
opinião do illustre membro, que vá o artigo outra 
vez á commissão ; mas antes disso, seja-me licito 
dize_t_que este artigo -deve ser mais particularisado, 
do que os outros ; porque a constituição vigiando 
muito particularmente sobre as garantias indivi-
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duaes, quer que se declarem os crimes que os mi
nistros de estado pódem commetter contra ellas, e 
não que se trate em globo. 

O SR.. TEIXEIRA DE GoUVÊA :-Eu sou tambem da 
mesma opinião, e creio que não devemos gastar 
com isto mais tempo. O que acho é que o art. ~o 
deve ser aqui incluído ; para que tod_?s que_ ven~~o 
habitar no Brazil tenhão esta protecçao, e na o seJa o 
só os cidadãos brazileiros. 

Isto é objecto de redacção, creio que não é pre
ciso emenda. 

O Sn. Souu. FRANCA :-E' necessario, Sr. presi
dente, que esta lei séja muito restricta, e que não 
deixe ao ministro lugar de escapar-se quando com
metter crimes contra as garantias dos cidadãos. No 
presente artigo não se trata senão de estorvar esses 
crimes. 

Portanto tambem não voto pela emenda, porém 
que volte o artigo á commissão para o pôr em har-
monia com o vencido. • 

O SR. YERGUEIRO :~Na verdade, o ministro que 
atacar os direitos individuaes de um cidadão, tem 
atacado a na cão : por isso acho que não se deve tra
tar agora senão desta especie, e bastaria dizer-se 
que o ministro não póde usar contra os direitos in
dividuaes, que estão marcados na constituição; por 
ora :.:ó se deve tratar disto. 

Portanto, convenho que vá o artigo á commissão 
para o redigir :principalmente emquanto ás penas. 

Parando a dtscussão, propoz o Sr. presidente se 
voltava o artigo com a emenda á commissão, para 
novamente o redigir em harmonia com o vencido 
nos antecedentes: decidio-se que sim. 

Leu-se o 
cc Art. 6.0 São responsaveis por dissipação de 

bens publicas. 
cc 1.0 Dissipando ou distrahindo fraudulenta

mente os fundos, e rendas destinadas para as despe
zas publicas, e manutencão do estado. 

cc 2. o Dando causa, pór desleixo, ou falta de acti
·7idade, a que as rendas publicas se dissipem : não 
providenciando sobre a conservação dos proprios da 
nação : não fazendo acondicionar, e pôr em boa 
guarda as cousas compradas por conta da fazenda, 
para que se não extraviem, ou se não corrompão : 
não examinando os justos preços dos generos, e pro
visões compradas por conta do estado : e não to
mando contas aos administradores subalternos, e 
aos exactores : deixando andar sonegados os rendi
mentos publicos, não promovendo a sua boa arreca
dação, e administração, não cuidando, nem promo
vendo a necessaria economia. 

c< 3. o Nos casos do § 1 o deste 6° artigo, o réo será 
condemnado a degredo perpetuo, a inhabilidade 
para servir cargo, ou officio publico, e a indemni
sacão da fazenda publica, pelos bens, que tiver ao 
tempo em que foi pronunciado. 

« 4.0 Nos casos do § 2° será condemnado a in
demnisar a fazenda pelos bens que tiver ao tempo da 
condemnação, e será declarado incapaz de continuar 
a exercer o .emprego_ em que estava: podendo a 
pena ser mmorada segundo o menor grão de 
culpa. n · 

Posto em discussão, mandou tambem o Sr. depu
tado Maia uma emenda concebida nos seguintes 
tf'rmos. 

« EllENDA 

a Proponho em substitUiÇão aos§§ 1° e 2°. 

« 1.0 Todasasvezesqueporfraude, ouommissão_, 
dissiparem, distrahirem, ouconsentirem que se dis
sipem, ou destruão os fundos, e rendas destinadas 
para as despezas publicas, e manutenção do es
tado.» 

Foi apoiada, e entrando em discussão com o arti
go, disse 

O SR. FERREIRA FRANÇA :-0 § 1 o deste a~tigo, 
parece que não accrescenta nada ao que se d1z em 
cima, distrahir fraudulentamente é dissipar; este 
paragrapho vai de mais a mais estreitar a significa
cão da palav-ra dissipar em vez de a desenvoher. Na 
êmenda accrescenta-se mais alguma cousa. (Leu-a). 

Eu entendo que isto deve ser bem explicado, e 
não como aqui está. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-0 illustre de
putado acha que o artigo no § 1 o está um pouco es
treito, se tiver a paciencia de se dar ao trabalho de 
ler o 2° § verá que está bem largo. 

O SR. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, este artigo 
é de toda a consideração. As rendas publicas con
stituem as forças do estado. O ministro póde por 
muitos ditrerentes modos usar destas rendas em sen
tido contrario á sua devida applicacão. Se fosse ne
cessario apontar estes casos, eu o fâria, porém ten
do-se vencido que se não especifiquem, ao menos deve 
marcar-se distinctamente a fraude, e a ommissão. 
Neste sentido, voto que vá á commissão com a emen
da do Sr. Maia, para ser novamente redigido. 

O SR. ÁLMEID.\ E .ALBUQUERQUE :-Eu tinha as
sentado, Sr. presidente, deixar a cada um entender 
o artigo, como bem lhe parecesse; porém vou mos
trar ao illustre deputado, que o contrariou, a dilfe
renca que ha nos casos do§ 1°, e o modo porque. 
aqui se entende a dissipação. 

Todos sabem como os ministros de estado pódem 
dissipar os bens da nação, empregando-os em cou
sas inuteis; mas póde tambem dar-lhes uma. appli
cacão contraria, e mesmo gastai-os em algum objecto 
publico, porém que não seja de urgencia; eis-aqui 
pois o que se entende por distracção; e parece que 
deste modo se desenvolve alguma cousa mais, do 
que simplesmente.- São responsaveis por dissi-
pação. . 

Não se propondo ma1s nenhum dos Srs. deputados 
a fallar sobre o artigo, consultou o Sr. presidente, 
se devia lambem voltará commissão com a emenda 
para nova redacção : assim se decidio. 

Fez então entrar em discussão o 
I< Art. 7.0 Em todos os casos da presente lei, em 

que se mandar impôr pena pecuniaria, sem ser a 
indemnisação, se fará a applicação para os estabe
lecimentos de caridade. n 

Sendo lido, mandou o Sr. Maia a seguinte 

!( EllENDA 

I< Proponho a suppressão das palavras-sem ser 
indemnisação. » 

Foi apoiada; e entrando na questão, disse 
O SR. VASCONCELLOS : - Eu approvarei tanto a 

emenda como o artigo nas t>utras disposições, mu
dando-se porém a applicação da pena ; porque taes 
estabelecimentos de caridade estão sempre entre
gues a um terceiro, que as mais das vezes vale o 
mesmo que nada. 

.. Eu·entendo que este rendimento deve ser- recolh~
do ao cofre geral da nação, e dahi então póde sah1r 
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p~ra esses estabelecimentos;. n:as deixai-os á admi- 'I de_ arrec~dn.r este produ c to do erime, para as suas 
mstração de um procurador, nao convenho. ex1gencms. 

O Stt. Lt:so CouTINHO :-Eu o que nito quizera é, • · E~1 t~mpos r·~moto~ era um semelhant? dinheiro 
que esta applicação fosse ge. ral para todos os estahe-~ apphcaao paru a 51~pu1tara d_os pol>r_es: sJrva agora 
Jccimentos de caridade; porém que unicamente se para o_ sustento da~nelles nnsera,·eis, que tambem 
arrecadasse para os expostos. por cpmcs se !l.ch~o presos. Embora se arrecad~ 

Em cada pro,:incia póde han~r uma junta admi-l pelo fh~souro ''a~10nal; mas para este fim. Est<:? e 
nistrativa desses fnndos, haja um bom plano, e ces- o me~..,. o to. _ _ . . . 
saráõ todas as difficu Idades. . UILJmando-se a d1scu~sac, e Julgado o arl! go sum-

Cientemente desem·olndo, e em estado de entrar 
em Yotação, propol-o o Sr. presidente, li!l qual sr 
achava, ~ niw passou. 

O SR. SouzA FRA~ÇA :-A applicação da pena não 
tem nada com a sua existencia. A. arrecadacão na
dona\ lambem se faz por exactorcs, e não sê segue 
que estes de vão ser mais exact.o:::, do que um procil
l"ador desses estabelecimentos. (O illmtre deputado 
fez mais algumas refl<.'xões, que niio forão-alcançadas 
pelo tachigrapho). . 

O SR. VAscoxcEr.LOS :-Os honrados mcml)ros t0m 
reconhecido a força do que ponderei. Eu julgo qne 
não é tão facil remover css\s diffi.culdades ; pois o 
plano ainda não cst:í regulado, c não havemos d'3 ir 
~stabelecer uma lei que o suppür, sem que elle 
exista. Hecolha-se estes rendimentos ao cofre nacio
nal, c apparecendo esse plano, se íur npprovado, 
passaráõ então para essa administraçfto; pois não é 
o mesmo entrar para o erario esse dinheiro. ou exis
tir na mão de um procurador da miserícordia. 

O Sn. VEnGt.:EIRO :-Os expostos em todos os tem
pos merecerão a maior conlcmplacão : portanto sou 
tambcm do voto do Sr. deputado· Lino Coutinho ; 
poré_m com:.~ á nação pcrten_ce suppl'ir as suas ne
cessidades, e estes estabelecimentos dPvem ser con
stante:>, e uniformes, melhor é que o coft·e seja geral, 
isto é1 o da_ nação; pois dahi ha de sahi1· para todas 
as ex1gene~as. 

O SR. AumiDA E A.LBUQlJERQUE :-Com cffeito cu 
me admiro de vêr agora esta applicaçüo. Quando se 
tratou do art. 1°, disse-se que nma semelhante pena 
pccuniaria era um confisco; e isto o que é? Porém 
eu não me opponho; vá á commissr.o, c ella fará o 
que entender. · 

O Sn. VEnGtiEJnO :-Não eslamns no mesmo caso. 
Esta pena tinha lugar no caso do art. 1 o~ quando se 
impunha a pena de morte, vindo ella a recahir não 
sobre o réo, mas sim sobre os herdeiros; o que é con
tra a couslituição. 

A razão porque tal pena se proscreve, não é por
que vão os bens para o fisco, mas sim pelo priuci
pio adoptado, que a pena não póde passar da pessoa 
do delinquente. Se em lugar de dizer-se, que esses 
bens, em vez de passarem para o fisco, vão favore
cer algum estabelecimento util, seria a mesma co usa, 
porque produzia o etfeito que se pretende evitar, de 
privar delles os parentes do réo. A multa porém é 
muito ditferente ; não absorve a força da heranca, 
ll ainda que isto possa acontecer, é imposta ao réÔ; 
e não está marcado na constituição que não se possa 
estabelecer, como a respcilo da confiscacão. 

Finalmente eu creio que a applicacão das multas, 
não deve ser particular, senão teremos de fazer 
tantas applicações quantas forem as penas ou ases
pecies de crimes; deve ir tudo para o cofre geral, 
c dahi sahir para todas as necessidades do estado. 

O Su. DIAs :-Eu se voto a favor da multa, é por
que reconheço que é esta uma pena muito sensível, 
principalmente a quem á custa alheia quer augmen
tar os seus bens : porém emquanto a applicação 
della, acho que a nação não deve descer á baixeza 

Propoz a f lll~nda snpiwes.sh-a do Sr. ~laia ; fJi 
approvada, ·.-r.ne•:ndo-se arerca da duvida sobre '' 
applica•;ào da multa que fosse esta parà o cofre na
cional. 

O art. So se mandou remeLter á commissão, para 
ter em attençito a sua m:.lcria, conforme a n~ílc
xão do Sr. Tei~C'ira de Gouvr~a na discnssiw do 
art. 5°. 

E o ::;r. :\laia propozcm substiluição a este a:t~ ;,; · ', 
o segumte 

cc Art. 8.0 Em qualquer dos mencionados ca~o!:', 
as partes le~adas poderáü demandar dos réos a in
dcmnísação, por lll(io da accão civel. per11nlc- M 
juizos do foro commum. >> • 

O qual foi apoiado, c approvauo sem discnssn•J. 
O Sn. VAscoxcELLos otfereceu os seguintes arti

gos addilivos, debaixo da ei.igraphe de di~posiçi•e" 
geraes. 

« .-\rtigo. As penas impostas nesta lei nãü e-x
cluem, as que por outras ~~stiverem estabelecidas. 

« Artigo. Ha,·erá sempro indemnisnção das par
tP.s lc:5ada5. 

<c Artigo. Se os réos nfto tiverem possíbilidatl•·,.; 
para pagarem as multas, em que forem contlemna
dos, ~crão r;slas commutadas em prisito, contando
se um dia por cada seis mil réis. 

<c Artigo. Nos delictos, l:'m que esta lei impüe uma 
pena indeterminada, fixando súmente o maximo 
da pena, considerão-sc tres gráos : lo o de maior 
gravidade, 3° o de menor, e o 2° o termo médio. 

« Artigo. Ao 1° gráo se applicará o nwximo da 
pena, ao 3° o mínimo, ao 2• o médio entre este, e 
aquclle. » 

l\Iandarão-se remetter ú commissão para cs ler 
em consideração. 

Entretanto pedio o Sr. Lino Coutinho a palavra, 
para ler um parecer de urgencia, por parte da 
commissão de leis regulamentares, e que por isso 
não contravinha a ordem dos trabalhos. 

Sendo-lhe concedida, leu-o nos termos seguinte!' 

cc PARECER 

(( A comm1ssao vio o projecto de lei sobre a 
uaturalisação, approvado pelo senado, e é de pare
cer que com urgencia se imprima, para entra r em 
discussão. - Paço da camara dos deputados 22 de 
Junho de 1826.- Assignados os membros da com
missão. » 

Foi approvado, mandando-se imprimir o projecto 
com urgencia. 

Col;ltinua_ndo a léi de responsabilidade, entrou 
em d1scussao o .. 

.'(_Art. 9.0 Não sah•.a da responsabilidade aos 
mimstros a o:dem do Imperad_?.:_t.nem o que se ti-

66 
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ver vencido em conselho, sendo o vencimento con
trario ú !oi cxpt·es;;a. » 

S!}!lre <> :r tal di-se, oh tendo a palavra. 
() SR. Y,\,;co:xccLLus: -Este artigo até as pala

vras- t.!o illlperador- não pódc entmr em vo
t:lçiío, ponrue isto e àa constituição. Emquanto a 
outra parte, ~,,t;í em iguaes c i rcttm~tancias ; o con
selho de ~~t:.tJ:> nilo faz m,,;~ ,_;,, '-[iiG acouselhat·, e 
sobre o ministt·o é que rccahe a responsabilidade. 
Portanto este artigo dtlY'~ ser supprimido por inutil. 

Tentlo vindo {t llleS<l, offerecida pelo Sr. Maia, a 
seguinte 

« DfEXll.-\ 

« Prop.mho a supprt•ssão dos arts. 9° e 10. 0 
,, 

-E sendo lida e apoiada, disse a·nJa. 
O Sn. VAscoxcELLOs : - Eu não p;·opuz a sup

prossão do art. 10' porque uilu está ainda em dis
cussão ; pois Lamb~'m sou de parecer qu~ se suppri
mão ambos. 

Declarou o Sr. presiJeillL' tambem em discussão, 
o art. 10", sendo isto l'equel'ido por alguns Srs. 
deputados. · 

« AL't. 10." A presente lei não comprehende os 
crimes, que niio pro\'ierem do exercido da autori
dade, nem inhibe que por elles se proeeda confor
me as leis gerae~. l> 

O Sn. LINO CouTINHO:- Igualmente conrenho 
na suppressão dos dons artigos. I) 1° porque toda 
a sn<t doutrina se acha na tomtitnição, e portanto 
é e~cusado: o 2° porque no titulo da lei já se diz 
isto -lei da responsabilidade dos ministros- isto 
quer dizer dos crimes do seu offinio. Emquanto ao 
mais já está prevenido. 

O Sn. FERREIRA FRANÇA: -Eu creio, que o que 
deyerú supprimir-se é tambem tão sómente estas 
ultinws palavras do art. 9o - sendo o vencimento 
contrario á lei expre;;sa.- (Leu o artigo.) Primei
I'amente não sei porque razão não poderá vir aqui 
algum artigo da constituição. Que mal faz? E em 
segundo lugar acho bem que se diga aos ministros, 
que havendo de ser os conselheiros de estado res
pon:;aveis, islo não salva a ellcs ministros, da res
ponsabilidade que lhes pertence. O art. 10° lambem 
me parece que não faz mal; porque, bem que se 
trata da responsabilidade dos ministros, como mi
nistros, comtudo não é máo que se declare, que 
elles têm além desta responsabilidade, a outra dos 
mais cidadãos. Isto não faz mal nenhum, antes 
aproveita. 

O Sn. VAsco:xcELLOS :-São escusados estes arti
gos. Emquanto ao 9° é a doutrina da constituicão, 
que não fieão isentos da responsabilidade, a"tle
gando ordem do imperador; e de mais este a~tigo 
na 2• parte, dá a entender que em algum caso a 
decisflO do conselho póde salvar os ministros da res
ponsabilidade, o que é contra todos os principias. 
Emquanto ao lO• tambem a constituição faz essas 
di1Terenças na responsabilidade; ella enumera os 
crimes ou delictos individuaes, e depois enumera 
em separado ·os da responsabilidade dos ministros : 
portanlo é desnecessario este artigo. 

Como não seguisse a discussão, julgou-se suffi
eiente, e po_sta á ...-otaçào a emenda suppressiva do 
Sr. Maia, foi approvada. 

Obteve em seguida a palavra, e disse. 
. O Sa. V ASCOXCELLOS :-Sr. presidente, eu que

na fazer uma pergunta, mesmo para clareza da 

commissão, que tem de redigir estes artigos : no 
5° diz-se. (Leu-o). Ora quando fôr violada a liber
dade, propriedade, ou segurança de algum cidadão 
bra-:ileJro, a carnara dos deputados tOJIIIa conheci
mento do negocio, e decreta a accusnção do minis
tro, se acha que tem lugar ; porém J) estrangeiro 
mereceril e51e privilegio? Isto é que eu julgo neces
sario d•!t~larar-sn, para a commissáo se poder dirigir 
no seu tranalho; pois talvez ao estrangeiro se não 
deve dar tão grande faculdade. 

O Sn. Lu11o CoUTINHO :- Sr. prestdente, eu 
acho que as reilexões do honrado membro, não tem 
agot·a lugar : isto se deve guardar para quando se 
tratar do processo, então veremos st.: u:> e:s~raugei
ros ~erão tambem este privilegio. 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu não qniz. que quando 
se tratasse dest<t ma teria, se julgasse que já não 
tinha lugar. 

O Sn. DIAs : -Esta questão não offerece diffi
culàadc alguma, a lei é igual para todos, por
tanto .•. 

O Sn. PRESIDE:XTE:- Não se entra agora nessa 
ma teria. 

E havendo-se decidido a respeito da duvida do 
Sr. Vasconcellos nesta mesma conformidade: como 
se ofl'erecesse tambem alguma dilllcu\dade, sobre a 
matcria, que na coutinuação dos trabalhos deveria 
ter o primeiro lugar, d1sse 

O Sn. LINO Coun:xno: - Parece que a lei está 
acabada, e deveríamos passar ao processo : porém 
como ha ainda artigos addicionaes, que enLrão na 
materia da lei, concluamos primeiro isto, para 
depois entrar no processo ; porque não ha neces
sidade de audarmos aos saltos. 

O S1l. VAsco~eELLOS : - Porém está assentado, 
que se devem gastar 4 horas na discussão das leis 
regulamentares. O processo é independente da ma
teria da lei, e por. consequ~~cia podemos ~ra_t~r 
delle sem estes artigos addtcronaes : o mais e Ir 
contra o determinado. 

O SR. LINO Coun:suo :-Tudo deve ser feito 
com prudencia e socego ; andar de galooc não en
tenuo; restão ainda alguns artigos addicionaes, 
tratemos delles primeiro ; pois a decisão que se 
tomou a respeito das leis regulamentares, não foi 
para se fazerem cousás in tempestivas, 

Concordou a camara eJI:l.l as razões do illustre 
preopinante; e passou-se, segundo a ordem do dia 
á discussão do projec~o de lei sobre as cartas dos 
alunmos da academia rnedico-cirurgica. 

Lett o Sr. secretario o 
11 Art. Lo Todo o estudante que nas escolas de 

cirurgia do Rio de Janeiro e Bahia ti\·er concluido 
o curso de cinco annos ou seis, haverá as cartas 
designadas nos arts. 14 e 15 dos estatutos das refe
ridas escolas. >> 

01Terecido á discussão, disse 
O SR. LINO CouTINHO : - Sobre este artigo creio 

que nada ha que dizer ; é pôr em execução os ~s
tatutos d~ escola; por consequencia peço a V. Ex; 
Sr. presidente, que o ponha a votação. 

Como ninguem mais fallasse sobre isto posto á 
votação, foi approvado. 

Entrou em discussão o 
« Art. 2. o As cartas serão passadas pelo director 

da ~scola, eu pelo lente qu~ suas v~zes fiz_er: ~ub
scnplas pelos lentes de prat1ca med1ca e crrurg1ca, 
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e secretario da escola, c'lm sello pendente de fita pelo lente, é porque se lhe confere neste auno o 
amarella. Cada uma das ditas escolas poderá esco- gráo de bacharel, e é o mesmo lente do anno quem 
lher o sello, que bem lhe parecer. , o confere; porém ar1ui nf10 ha gráo, c por isso acho 

Pedio a palavra, e disse em primeiro lugar tambem desnecessaria essa assiguatura. 
O SR. LINo CouTINIIO:- Eu tenho algumas pc- O Sn. F'EIUtEII\A. FRA.N•.:.\: -Não ha grão de 

quenas retlexões a fazer, que escaparão á commis- baclwrel, ~ ve!'dade, mas a ltü tJlHJ institu10 estas 
são. A e..;cvla do ruo de Janeit·o tem um director, escolas, diZ que os alumnus, _que fizerem certos 
mas niw o tem a da llahja, é !-1111 lcntu, que serve :estudos, set·ão _ consid~:rados eo:nn fom~~!los, e 
este lugar; e para que nao haJa duvida, se as car-! o~tros __ que. nao fizeref!l t~wtus, passawo como 
tas. da _escola da Bahi?- devem ser passadas pelo ! cm~qpoes_ s1mples; os pnm;-1ros met·e~em portanto 
u!l:co d1rcctur que ha, e preciso declarar que pode-la d1stmcça?, que se annexa as t:artas. Estes mesmos 
rao ser passadas pelo lente, que na Bahia faz as vc-! alumnos dtz a 1m, que se vodem doutorar em me
zes de dü·ector. Os estatutos mandao lambem crear i d1cina cumph:tando a carreir«, q<.w lhes marca; e 
e~tas escf?las no M~ranhão, porém ellus não estão j assim previno já aos senlwrcs que !levemo:> tam
amda alh estabelecidas, e assim bastará explicar 

1

. bem tratar de augmentar ess;1s. es~ol.as com todos 
que na Bahia poderá passar as cartas o lente que os estudos necessarios; a daqui pnm·o precisa; 
serve d~ director. Tambem me parece que em lugar mas fallã'? a da B~hia, e a de .Manmhào, que a lei 
de s~ dtzer --:- subscriptas -deve ser-assignadas. 1 creou, e amda se _nao estahelt,ct~u. . 
- ?ao as un1eas reflexões, que me parecem neces- 'I Deve-se-se pedtr ao governo q 111~ no mete os lentes 
sanas. para estas escolas, como tem nomeado para. as 

O S~. CtEUEJ!iTE PERElllA: -Eu julgo, que para outra~, porJue sen~~"ha de ~~~·,a~ei" em e~e~uç~o? 
preve~u· a_ duv1da, que lembra 0 illustre deputado, _Jul0 amlo se ? ~rl!0o suffi~wt •. t\Jm~n:~ d::cut1d~, 
bastana d1zer-se _ assignadas pelos dírectores das foi ~a ppro~a~o, sal\ as as emendas, que •ullliJvm pa"
cscolas, ou lentes etc. _ Tambem me parece que sarao. Se0 Ulo-se o 
não será necessario que assignem estas cart~'s os « Art. 3.0 A carta de simples c.irurgiào será em 
lentes corno taes, bastará a assignatura dos directo- portuguez, porém a de cirurg!ãu formado, em latim, e 
res com os secretarias ; pois não sei o que venha impressa em pergaminho. A letra de~ta ultima cnrta 
fazer a uos ~entes; entretanto se assim o quizcrem Sf?rá, no quanto poder ser. s~mell~llnte a aq~e~la dos 
pela solemmdade das cartas, não me opponho. diplomas. de bachare~ na un~\·ers1dade de. t.;o1mbra, 

O SR. Ltxo CouTINHO:_ Na universidade de e o seu 1m porte de unpressao, e pergammho pago 
Coimbra, quando ~e passa a carta de bacharel, 0 pelo pretend~nle >l._ . 
lente do ~nno a ass1~na; por consequencia devendo Aberta a d1scussao d1sse : 
estes sahu· bachare1s em doutrinas medico-cirurgi- O Sn. BAPTISTA PEnnmA:- Parece, que melhor 
cas, devem tambem levar as cartas esta assignatura se diria- todas as cartas serão passadas em latim, 
por serem conformes com as de universidade. e impressas em pergaminho, e a sua letra será con-

0. Sn. FERREIRA Fn.-\.NÇA.: - Sr. presidente, form~ ás ~artas dos. bacha~eis de Coimbra- pois 
queua V. Ex. convidar o Sr. Clemente Pereira eu na o set qual SOJa a razao, porque as cartas de 
para mandar a sua e menu a. simples cirurgião hão do ser escriptas em portuguez, 

Vindo a este mesmo tempo á mesa, foi lida no e as outr~s em lat~m, tamhem não se d!z de que 
theor seguinte modo s~rao concebidas as. cartas, e eu qmzern. que 

C< EMEND,\ 

<< QL1e se diga- pelos directores das escolas, ou 
pelos lentes que suas vezes fizerem. >> 

Em seguida mandou lambem o Sr. Líno Couti
nho esta outra 

«EMENDA 

« :\-ssignadas p~lo lente de pratica medica, e ci
rurgiCa, e subscr1ptas pelo secretario da escola. » 

. Ambas forão apoiadas, e continuando a discussão 
dtsse 

O Sn. VASCONCELLOS :-Não acho tal neces~idade 
de serem passadas pelo director. e assignadas pelo 
lente, e secretario. ' 

O Sn. Ltxo CouTINIIO: - Eu já disse que era 
segundo o estylo da universidade, e porque se quiz 
que estas cartas se assemelhassem ás dalli. O illus
tre deputado, que é bacharel formado, assim como 
e~ sou, sabe muito bem, que no 4° anno as cartas 
sao passadas pelo reitor ou vice-reitor, e pelo lente 
do anuo ; porém isto não faz ao caso, tanto vale 
que sejão assignadas só pelo director e secretario, 
como lambem pelo lente ; não é senão para con
formidade com as de Coimbra. 
. ~ Sn. CLEIIENTE PEREIR.-\. : - A questão é muito 
10~1fferente; mas sempre quero dizer, que se na 
Untversidade de Coimbra, são assignadas no 4° anno 

fossem a semelhanca dos d1plomas dos bachare1s de 
Coimbra, assim como a letra. 

O Sn. MAIA: -Parece-mo, que doyem ser todas 
passadas em portuguez, e que não ha necessidade 
que sejão em latim, porque não sabendo os alumnos 
essa lingua, pois julgo que podem estudar cirurgia 
sem a saber, hão de trazer a sua carta de formatur-e 
em um canudo de lata, accontecendo-lhes o mesmo 
que acontece aos que usão do breve da marca, que 
não sabem o que nelles se contém, além disto, 
muitas vezes as lem de apresentar nas camaras . 
aonde talvez ninguem as entenda, e hão de ser ad
mettidos pelas camaras a curar, sem que ellas 
saibão o que as cartas querem dizer. Portanto cffe
reco esta emenda. 

~{andando-a a mesa foi lida nos seguintes termos: 

(t E~IEND.\ 

cc As cartas- de simples cir:.ugíão formado, serão 
passadas em linguagem vulgar, e impressas em per
gaminho, e sómente o importe da impressão, e 
pergaminho será pago pelo estudante>>. 

Sendo apoiada disse 
O Su. VASCONCELLOS:- Sou da opinião do il

lustre deputado, e queria dizer o mesmo, porque 
não sei para que hão de ser passadas estas cartas em 
latim, passe-se em lingua vulgar, afim de que todos 
as entendão. Segundo o artigo seria necessario que 
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~m toúa~ as c~maras d,> imperio hooresse um exem
pl~r d~s carws que ~c dão em Coim!Jra, para quando 
•>S ~irargiú~~ llprCSt!utnrem as s ut•s. e p~dhecn tl
(·ença par~ curar, serem •~onfrontadas com o dito 
Hllmpl.1l' ,,u pa•lrão. Nós podemos ser brazí\ciros 
~gm ~~guir tanto á ri$C{l as i1lStit.uiç~es de Po1·\ug:tl, 
P pGdem,)S ser sab!os sem tê\nto nos guiarmos- pela 
~ni.-ersidadQ de Coimbra, que mesmo não t em o 
maior l'oto na ma teria. Em fim qucrin tnmbcm que o 
:mportt! da lmpress~o das carlas fMsc determinado, 
marcandO·$·! deus, uu tres mil r éis, aliá::: ,-cremos 
:~produzir-so o famo~o regimento da phisica(UJ·a. 

O Sn. Ch:>tF.:>~TE l ' F.RF.IIL\ ' - Tamltem não acho 
razão. para qu~ as earla.s se imprimão em lalim~ 
b~m "ejo, que ~omo ~c qui~ que f.1;scm assignadú 
pelo leme, para torn~r o3 alumnos s~melhant.<>s aos 
b.~chareis de medici na , ' '' qttiz que fossem lambem 
em latim, p~rêcc-mc, porém qu(' melhor.; que seja 
em lingung<ml bmúleira, que 6 a ma i> p1·opria, o 
mesmo digo da Jct~a em ([Ue hão de ser imprc~sas, 
por >cr impratic.avcl o que se propuc no projccto, 
n~sim TO to p<>la emenda. 

Com(l fosse chegada a hom, auiou o Sr. presi
dente a uiscussão, o d~u p~r., a ordem do dia: 1.• 
A conlin~açito da Ji~~us;~o do projecto ele lei da 
respansahilidadc dos ministros de estado; 2.• A 
continuaçàa l!n discus>ãondi:tdn ; 3.• uitnras depa
rert' I"ef, pr<lj\:cto~, c indicn~ões. 

Lc,·anton·S~ a scs~iiO its 3 horas da tarde.- io~é 
ilica ,-do da Costa Aguiar dt ,Jndrado. 

RESOI.DÇÕl':S DA CAMARA 

lllm. () F:xm. s ... - :t ccu;o a r~copçào do oficio 
uc ltont.em, com o qual V. Ex. me emiou para set· 
pi'C>CllLC :i c amara rlo; deputados a ropmsentaç.lio dos 
officiaes militares da pl'O\·incia de Pernambuco ofTe
r~cendo o plano de um monte pio para nquella pro
''lllCJa, e illll resposta, cum pre-me participar a V. 
Ex. que n mesmo camnrn Cc7. dar.; dita representa~ão 
a direcção con,•enientc ft fim de tO I' o valor que me
r ecer. IJ<>us guarde a V. E~. 

Pa~.o da camara dos deputados 2'2 tlr. Junho de 
18'.26.-José Ricw·do da Cosi<~ Agnia•· de Andrada .. 
-Sr. Barão de Lage~. 

lllm. e Exm. Sr.- Accaso a reccpcão de tres offi
cios datados de h ontem, com os qu~cs Y. Ex. por 

.ordem imperial tne enviou para serem prescn lP..S á 
camara dos dcput.ados, a mcmoria transmiti ida ao 
go-remo pelo consul geral de S. ~L Christianissima 
sobre o estabelecimento dn cdutllçào dos surdos e 
mudos em Franca, á representação de Augusto Xa
"'!er . de Car\•allio, deputnd? á assembléa pela pro
vmc•a da f>arahyba, c mnos offieios, c requeri
men_tos r<!lativos â instrucção publica, c á estatística 
do Impefio. E cumpre-me rcsronder a V. Ex. para 
que subaaoconhecimento de S. M. o Imperado r, que 
por deliberação da mesma camara se t.em dado a 
estes papeis a direcçõ.o con\'enicnte - Deus guarde 
a V. :Ex. 
Pa~o dn earnara dos deputados em 22 deJunhode 

1826, -José Rica1·do da Co~ta AVuiar deA11drada. 
-Sr. J osé Feliciano Fernandes Pmheiro. 

Illm. e Ell:m. Sr.- Sendo iodis pens;\Vel á ca
mara dos de putados haver a mais exacta noticia do 
estado, em quê se acba o banco deste impario .nas 
suas relações com a fazenda, e coinmercio nacional, 
bem como da nHmcir~, porque tem s ido observada 

a lei da swt crcaçiio, e estatutos, porqnP. for11 orga
nisado, t~m a mesma camara deliberado, que pelo 
íntcnnedi" do governo s e exijiio da jun ta re~rectiva 
não só um balanço e•plicado, que clarament.e 
mostre o estado actual daquclle estabelecimento, 
mas io.mbcm respostas sati•[alorías aos quesitos 
aponlatlns na tabella inclma, para que eom pleno 
conhecimento de cama possa a camarn providenciar 
com medidas le!;i8lativas sobre tão importante 
objccto. O que participo a V. F..x. para quu suba ao 
C<mhccimcmo de S. l\1. o l. Oens guarde a V. Ex. 

Paço da camara dos deputados em 22 de Junho 
de IS26.- José Ricardo da Costa Aguiar de Au
drada.- Sr. Visconúe de Dncpendy. 

T .\BELL \ DOS Qq;>1.1TOS SOBl\E Qt;f; SE EXiGE!! l\ES• 

rOST.\ S D.\ 1UST.\ DO D.\"C0 !lO DR.\ZIL, E < QtÉ SE 

REJt\\E O OFFJCIO D,\ llf!S!t! A. O ,U'A . 

1.• Qual é o c.1pilal cxiSlento em moeda mctalica. 
2.• Qual é a soruma da divida do th~souro pu-

blico . 
3.• Qnnl o da divida dospar,iculares, classificada 

pelo grilo de sol itbilidad!!, em qui! filr<'onceituado 
cada um dos devedores. 

4. • Qual a imvowmcia das no las em cir~ulação. 
5.• Qual o do divida passiva por dcpo!ito, capilacs 

a jul'OS. ou por qualqller o utro titulo. 
6.• Qual a das acçôes, e do fundo de reserva. 
'1.• Quacs sfto Õs subsídios que o go,·crno lom ap

plicado ao banco, qual o seu produclo, c quando 
cessou a sun pcrcepcão. 

8.• Qual a lel, que autorisou o banco para a 
omisslto exlraordinnria de notas em circula~õ.o. 

O.• Finalmente quaes os abusos introduzidos m 
adrutn istrar1io <'ill con travenção á l.:i orgn.nica, c a$ 

incon\'eniencias, que se possào encon trar na mesma 
lei. 

Secretaria da camara dos deputados em 22 •fP
Junho de 1826.- Fl'a71 cisco Gomes de Campos. 

Sessão eon 23 de Junho de f 8~6 

roi:SlllENCIA. DO SR. PKREIR.\ D.\ NODR EGA 

A's lO hqras da manhã acharão-se presentes ã 
cham~da 63 Srs. deputados, faltando com cau;a 
particirada os Srs. Paula c Souza, Mendes Ribeiro, 
Lodo, Pizarro, Baptista Pereira, e Queira~ Car
reira ; c lu1. Yeudo o Sr. presidente declarado aberta 
a sessão, foi approvada a acta da antP.cedente, depois 
de lida pelo Sr. sec:retario Souza Franca. 

Principiando-se pelo expediente, feu o Sr. so
cr~tario Costa Aguiar o seguinte 

OFFICIO 

• lllm. c Exm. Sr.-Tenho a participar á Y. Et. 
para o fazer <:onstar á cal!lara dos d_eputado~. que o 
senado resolveu, que o proJeCto de let sobre o Monte• 
l'io l\lilitar fosse remettido ás commissões de guerr~ 
e· fazenda, para de novo ser organisado á "isla de 
tr~s di!Terentcs pla!los tendent.es ao mesmo objecto, 
que já se acbão na referida commissão; communi
cando igualmente que o projecto de lei, para deter• 
minar os Yencimentos dos ollicines da secret.aria, e 
de toilos os outros empregados no scrvico desta 
camara, ficou adiado par<~ quando se tralâr do re· 
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gulamento geral ~?s ~rdenatlos; e que o outro, d~
terminando gratlfJcaçoes ao dono ~e t~do o na\l~ 
d'ora em diante construido no Braz;!, uao passou " 
Ecgunda discussão. 

« Deus guard9 á V. Ex. Paço d? senado? em 22 
de Junho de 1826.-João Antomo lludngues de 
Carval/w.-Sr. José Ricardo~ da. Costa AgUiar de 
Andrada. »-Ficou a camara mte1rada. 

Então o Sr. presidente declaro~ não poder. prin
cipiar a sessão pela ordem do d1a, I?Orque_ amda a 
commissão de leis rcgulamenta!"es nao hana apre
sentado a redacção, de que fura encarregada,. d_c 
alrruns artigos do projccto de _lei da responsalHll
dade dos ministros c conselhetros de estado; c deu 
por isso lugar aos projectos c indicações, que se 
homessem de otrerccer. · 

Em conformidade fez o Sr. primeiro s~cn;:tario a 
leitura do seguinte projecto de lei, orgamsado pela 
comrnissão de legislação, segundo res.ollyra a ca
mara sobre o parecer da mesma commiss;w ao p_ro
jer.to do Sr.l\laia áccrca do provime1_1to dos oficws. 
(Vejão-se as sessões de 2'0 de 1\lato, c 7 de .Tu
nho.) 

cc PROJECTO 

cc Art. I. Nenhum officio de justiça, ?U f~tzenJa: 
seja qual for a sua qualidade, c denommaçao, sera 
conferido a titulo de propriedade. 

cc Art. 2. Todos os oficios de just!ça, ou fazenda, 
não sendo daquellas repartições, em que te_m lugar 
o accesso rerru\at· por escala, serão confendos por 
títulos de se~ventia vitalícia ás pessoas, que tenhão 
a necessaria idoneidade para os bem senír pessoal-
mente. . . 

cc Art. 3. Os officios, que assim forem _con_f~r1dos, 
serão isentos de toda c qualquer contrJbuu;ao, ou 
onus. 

cc Art. 4. As pessoas~ que actualmente se. acha
rem na posse da propriedade ~e al~um o~c1o, que 
actualmente não possão servtr, ~ao obnga~os _a 
fazer, dentro de tres wezes de~o1s da pubhcaçao 
desta lei, a nomeação de pessoa 1donea para a ser
ventia.· 

cc Arl. 5. O nomeado para servir não poderá ser 
obrirrado a pagar ao proprietario mais do q~e a 
terç~ parte daquella quantia, em qu? fõr, ou esltYer 
lotado o annual rendimento do officw, sob pena ao 
proprietario de perder o officio, e ao_ ser!er~tuari<;> 
1le perder a serventia, e pagar uma quant1a 1gual a 
da lotacão de um anno, a qual será applicada para 
as obras publicas da cidade, villa, ou lugar em que 
fÕr o officio. 

« Art. 6. Se dentro do sobredito prazo o. p~o
prietario não nomear seryenl!Jario, perde~ã o direito 
da nomeação, c esta sera fmta pelo. mag1slr~do, ou 
autoridade, perante quem ha de serv1r o offic1al. 

cc Art. 7. Em qualquer dos casos dos arts. 5° e 6o 
os serventuarios serão providos po_r um_a só ''ez pa~·a 
servirem emquanto viver o propneta~w, e .e~les nao 
commetterem crime, ou erro, que os mhabthte. 

« Paço da camara dos deputados, 16 de Junho de 
1826.-José da C1·uz Fen·cira.-Anton.io da Silva 
Tclles.-Antonio Augusto da· Silva.» 

Finda a leitura, e posto o projecto á votação, foi 
julgado objecto de deliberação, e por isso mandado 
<Í impressão. 

0 MESJIO SR. SECRETARIO fez a leitura do Se-
guinte · · · 
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cc A comm1ssuo de commer.~·io, agricullura, in
dustria, e nnes, úcH·jando propôr á cons_ideração 
desta camara algumas med:das necessa!·ws pa!·a 
coarctar as fraudes, com que ô:; estrangt~u·o!ê est~o 
fazendo o commercio de cabotagem,em grave uetn
mento do commereio interno d·l imperio, c desfalque 
dos direitos n<:s alfandegas; julga necessario para 
sua insLrucç~\0, q~e se peça ao go,·emo um.a copia 
litteral da portana de 13 de Agosto de le2U, cxp~
dida ao juiz da alfan~ega d_l:'sta c<Jrte, dando pron
dcncias sulmJ o rd•crtdo obJCCto. 

cc Paco da camam dos deputados, em 23 de Junho 
de 182fi".-Josi Clemettlt: Pereira.-1Jumi11gus .llala
IJIIÍa s de .-lguiur Pires Ferrtira. >> 

Foi a ppro,·ado se:n opposi~~~o. _Igualu~~nte fui 
approvado depois ele lido p elo) :::.r. Chagas ::::.antos, e 
pelü Sr. primeiro =-ccrctario C:ste outro 

<< P.\1\F.CEI\ 

cc A com missão de marinha e gucna, examinando 
o n.:qucrimcnto dos olliciaes <la província de Per
nambuco, que pedem ser admittidos a contribuio 
para nm i\lorile-Pio, na f•inna que o furào os o~
ciaes portugueze;;, quando :<c creou este cslahelecl
mento no reino d>J Portugal; t"~ de parecer que os 
supplü~ante~ d•!'·•~m O!<perar de;f.:rimcnto, logo que 
se e~labckça o l\Iunte-l'io no impcrio. 

cc Paco da camara dcs d·'pnta<l•)S, c·m 23 de Junho 
de 1\320.- Fmncisco das Clwya~ Scwtos.- llay
mtwda José da Cunha Jla/los.-.!ntvnio Franci.~co 
de Paula llul/cwda Cacalcanti de Albuquerque. )) 

Entüo pedio a palann, e cxpJ:cou-se por este 
theor 

O SR. l>uAn'rE StLY.\ :-Sr. pn~sidente, parece
me que it mais de um mcz foi remcttido á commis
são da fazenda um projecto, que olfercci, ú respeito 
dos direitos de entrada, que pagão os livros uns 
alfandegas do imperio. (•) Alé agora ainda se não 
tem apresentado o parecer. Hequeiro portanto que 
a illustre commissão seja conYidada a tratar deste 
objecto com urgeucia. E' de summa importancia que 
se promora a instrucção publica, quanto puder 
ser. • 

O Sn. PRESIDEXTE:- Eu convido a illustre com
missão para satisfazer á proposta do nobre deputado, 
Os senhores, que para esse fim se quizerem retirar. 
o podem fazer, Yisto que po1· ora nà0 podemos en
trar na matcria da ordem do dia, porque a commis
são de leis regulamentares aiuda não apresentou a 
redaccão dos artigos da lei da responsabilidade, so
bre qÜe deve versar a primeira discussão. 

O Sn. REzE:SDE CoSTA :-Creio que no senado se 
está tratando da mesma ma teria, e }lO r isso julgo .•• 
(Não foi mais ouvido.) 

O Sn: DuARTE SIL'"A:-Jsso mesmo podia dizer a 
commissão no seu parecer. 1\Ias persuado-me que 
no senado se não trata dllste o!Jjeclo .. ~ Nem nós 
estamos inhabilitados de entrarmos nesta materia, 
por haver tambem sido proposta no senado. 

O Sn. ALYEIDA E ALBUQtJEnQ'tE:-A iniciativa 
sobre impostos deve principiar nesta camara~ Julgo 
portanto muito justa a requisição, que fez o illustro 
deputado, para que a com missão de fazenda seja 

(•) Veja-se a pag. 26 do tomo 1.0 

67 
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convidada a interpôr o seu parecer com brevidade ; 
pois o ohjecto é de consideração. 

O Sa. CLE~IEXTE PEnEmA :-Eu me levanto, só 
para não deixar passar o principio, de que uma vez 
que o senado tomou a inicialiva, e está tratando de 
uma lt.Ji, não póde a camara dos deputados entrar 
no mesmo objecto. 

X esta camara jcí !õC decitlio o contrario depois de 
renhida questão a tal respeito. Então se ponderou 
que semelhante priJ!cipi? coarctava a iniciativa,que 
compete pela conshtuu;ao a qualquer dos illustres 
membros desta camara; c foi resolvido que tal inhi
bição nã<.• podia tet· lugar. 1\luito embora esteja o 
senado tratando da mesma matt>ria: isso não nos 
pôde ndar a que entremos tambem nella. Não ad
mitio portanto tal principio, que podt>ria produzir 
ron~eqnencias muito más. 

O Sn. DuARTE SusA :-Quando apresentei o prc
jecto, ainda no senado se não tinha pensado neste 
objecto. A camara foi de opinião que se imprimisse 
para entrar em discussão; porém objectou-se di
zendo-se que era nece~sario saber primeiro, q~aes 
erão os motivos, porque se tinhão restabelecido 
estes direitos. 

Eu sabia muito bem os motivos, mas não quiz 
falia r a esse respeito, para que não parecesse tah·ez 
amor proprio. Por uma portaria do ministro do 
imperio mandou-se que se não cobrassem esses 
direitos. e por outra portaria (não sei se do mesmo 
ministm) ordeno•t-se que se cobrassem, porque a 
suspensão não ft\ra feita por uma lei gl·ral. Uma 
portaria suspendeu a lei, outra portaria a mandou 
!:'Xecutar. 

Seja ~orém qual f0t· o moti,·o desta alteração, é 
necessarw attender a que o gravame sobre os meios 
de adiantar-se a instrucç:ão publica vai continuando 
e esta camara dew.l dar as providencias para a faci
litar. Todos sabem a carestia dos lirros: o publico 
tem experimentado a differença notaYel, que se fez 
no preço depois desta ultima portaria; porque os 
que mais o~ Yendem lançárão mão deste pretexto para 
exigirem mais a quarta parte do seu antigo valor. 
Yeio portanto a recahir o onus sobre os nacionaes, 
que se querem instruir, c por consequencia mais 
uma difficuldade para se propagarem as luzes. 

Ninguem póde duvidar de que este negocio é de 
summa transcendencia: trata-se da instruccão pu'
blica, e esta não púde progredir sem m'eios de 
estudar, e os principaes são os livros. Como não os 
temos de casa, é necessario que venhão de fóra: e 
C('rtamente, se se fechar esta sessão, sem se darem 
algumas pro,-id('ncias para tornar os livros mais 
baratos aos amantes da litteratura, teremos mais um 
anno de atrazo nas letras. Não sin·a de objeccão o 
dizer-se que no senado se to mão medidas a esté res
peito. Creio que lá não se tem ainda proposto esta 
ma teria; e ainda qne se tenha proposto, talvez se 
não trate uélla com o empenho de que eu julgo o 
objecto merecedor. 

O SR. REZEXDE Cosn: -Os livros pagarão di
reitos por um alvará e pela portaria de 26 de Janeiro 
de 1819 obstou-se á sua. execucão, mandando-se que 
foss~m ise':lt()S deste impostô. No anno passado 
porem o numslro da fDzenda por uma portaria fez 
pôr em execução o ah"arâ. 

Tendo cessado estas reílexües incidentes, relatou 
o Sr. Chagas Santos este segundo 

<1 PARECER 

« A commissão de marinha e guerra, vendo o 
oficio do ministro e s~·cretario de estado dos nego
cios da marinha, que remette á camara officios do 
vice-presidente da província de S. Paulo, inten
dente interino da marinha do porto de Santos e in
formação do intendente da marinha. desta côrte 
todos concercentes á necessidade de estabelecer n~ 
repartição a cargo do sobredito intendente interino 
do porto de Santos, uma adrninistracão methodica 
com priv8;tivo regulamento; ~ de parecer que a ca
mara esta dependente das mformacões que forão 
pedidas ao mesmo ministro da maririha. para pro
s?guir so_b~e este objecw na fórma do referido offi
cw do m10istro. 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de Junho 
ue 18215.- F1·ancísco das Chagas Santos.-l1ay. 
mundo José da Cunha Alattos.-Antonio Francisco 
de Paula Jlollanda Cavalcanli de Albuquerque. >> 

Sendo este parecer lido pelo Sr. secretario Costa 
A:guiar c offerecido pelo Sr. presidente á approva
ça~ da camara, suscitou-se discussão, em que fal
Iarao 

O. Sn. ÇwALCANTl DE AJ.BuQuEagu~ :-Eu expli
carei o obJecto deste parecer. O mmtstro da mari .. 
n!1a !·emetteu os officios .do vice-presidente da pro
vmcta de S. Paulo, do mtendente da marinha de 
Santos e do desta corte.... (Não foi mais ouYido.) 

O Sn. 1\I..1.ncos ANTONiO :-Do discurso do Sr. de
(lUtado parece que se póde inferir que a sua opinião 
e que esta maleria tleve ficar adiada, até que se 
~presentem as inforl!'ações que ell3: exige. Por isso 
JUlgo _que O S~. preSidente deve pnmeiro pro pôr á 
votaçao o adiamento do parecer. Eu o .apoiarei, 
se~do neccssario, pois nada se poderá decidir ares
peito deste negociO, sem que se ouca o ministro 
competente sobre a conveniencia da êreacão deste 
arsenal. • 

O Sn. CAVALC.\:-i"l'l DE ALBUQUERQUE :~Éu não 
me propuz a pedir o adiamento, mas mostrei a ne
cessidade de se in~ta_r pelas i!lformações, que por 
proposta da comu;lSS:LO se pedtrão ao ministro, so
bre o estado da repartição da marinha. O ministro, 
quando remelteu estes officios. deveria prevêr, que 
a camara não podia decidir sobre semelhante ar
tigo, sem as noticias indispensaveis.. . . • • (Não foi 
mais ouvido.) 

O Sn. AnAuJO BASTO:- Eu sou de voto que 
deve passar o parecer da commissão. Elle está tão 
conforme á razão, que não póde soffrer duvida. Esta 
representacão foi remettida á commissão: ella tem 
de interpôr o seu ~arecer para que a camara deli
bere sobre a matena. Porém a commissão conhece 
qu~ não póde tomar o negocio em devida conside
raçao, por lho faltarem as informações uecessarias; 
e querendo ao mesmo tempo mostrar que não con
serva em seu poder papeis, sem exercer o seu offi
cio, dá pa~te á camara, que não póde dar solução a 
este negocio, por estar pendente de no,·as illustra
ções .. Isto é mui justo e portanto deve-se esperar 
pelas mformações. 

O Sn .. Cus:.;on1? DIAs :-~u tambem acho que o 
parecer e mmto JUSto. Porem creio que não é ne
cessar~o ~ adJamenlo em que se fallou, porque a 
comm1s~ao amda não declarou a sua opinião sobre 
o negocio. 

O Sa. Aau;.ro BAsTo: -A com missão nada mais 
fez do que dar uma satisiação á camara, dizendo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:07- Página 4 de 19 

SESSÃO E~l 23 OE JUNHO DE 1826 
que não pod.ia interpM o se!t. parecer no negocio sobre este assumpto pela repartição da fazenda, 
por falta das Illuslraçoe:;, que Ja se tem pedido. Este vista a connexão que tem o negocio com a sua ad
parecer deve ficar· res,.rv<~du na com missão, até que ministracão.-0 deputado, F1·anca .n-Foi apoiada, 
yenhão essas Illnstrncões. e entranJo em discussão, disse • 

O Sn. DuAnTE SILVA:- As representacões do O Sa. On.NELJ..AS :-Este lugar de intendente da 
'•ice-presidente de S. Paulo e do intendente ·da ma- marinha já foi julgado desnecessario no porto de 
rinhn de Santos víerão inclusas em um officio do Santos; porém como se mandarão fazer alli umas 
ministro da marinha : este officio de\·e ser respon- barcas-canhoneiras, foi encarregado desta commís
dido. E' pois necessario que se declare ao ministro são um capitão de fragata, que é quem se acha no 
na resposta, que a camara não se acha em estado cargo de intendente interino. Porém este lugar já 
de poder decidir ácerca do negocio, por falta de in- se julgou desnecessario. 
st:·ucções indispensaveis. A camara já está de al- O Sn. MARCOS ANTONtO:-Senhores, a junta da 
guma fórma compromeltida; o como não póde sa- fazenda de S. Paulo não me parece competente para 
tisf~zer au que se rllquer sem ser informada, parece infur1uar sobre a necessidade da crcacf10 de esta
multo natural que se responda ao ministro, decla- belecimentos de marinha; porque pelo 'seu institu-to 
rando-se-lho este mesmo embaraco e requisitando-se só . póde saber do estado da fazenda da província: 
que dê as noticias que con,·ém, ·afim de que a ca- este é o seu ohjecto, e~te o seu tim. Por consequen
mara fique habilitada para decidir. cia, a junta só póde informar, se as rendas são ou 
. O SR. S~uzA . FnA~Ç.\ :-Sr. presidente, h a um não sutlicientes para o estabelecimento que se in
mtendente mtenno em Santos, que representa ao tenta formar e nada mais. Estas illustrações que se 
governo de S. Paulo, ser ncccs!:ario estabelecer-se pretew!em, só podem su ministradas pelo· presi
all~ uma repartição de marinha, organisada de ma- dente da província e pelo ministro da marinha: só 
ne1ra que tenha tal ou qual semelhanca com as-ou- elles estão habilitados para conhecer da necessidade 
tras repartições dessa natureza. Ha Üm officio do ou conveniencia daquella nova creação: .pois têm 
vice-presidente de S. Paulo que remeltc aque!la razão de saber de todas as circumstancias locaes, e-: 
repr~s~ntação á requisição do mesmo intendente. se nas visinhancâs da v1lla de Santos ha materias 
O mm1stro da marinha, recebendo estes dous offi- sufficientes pará abastecimento desse arsenal, que 
cios, depois de ouvir o intendente da marinha desta se querl~vantar. 
cõrte, remettfl todos estes pnpeis com a resposta do . ·Eu estou: persuadido· t[ue não é necessaria tal 
intendente da côrte, para que esta camara tome o creação ·em Santos, :-ainda que .adopto o -principio. 
negocio em :!onsideração. geralmente seguido por todas as nações e e, que os 
• Este é o caso. Que e uma intendéncia ·de ma.ri- navios nacionaes sejão ~onstruidos por conta. do es-
nha? E' uma repartição pela qual se fazeú1 as des-- tado •.. Estaé.a -Iêi' geralmente observada. ·. 
pezas necessarias com os objectos da marinha na-' Todàvía, não ml:f.parece con.veniEmt~;que se mul
cional. ~cmos por ~onsequencia a primeir;t q;uestã:o: tipliquern· estes estabelecimentos; -Eu os julgo ne.;. 
se convem que haJa em Santos uma. repartição de cessarios na ~ahi.a, no -Rio de Janeiro, no Pará,. 
tal natureza. Chama-se, é verdade, interidencia da que é uma província abundante de madeiras, e em 
~arinha, porém esta repartição estii- intímam.~nte. ·alguns outros·portos ónde se áchão os daaós indis-··~ · 
l1gada com a fazenda; e por este lado ·é que devemos perisavéis;p·õréin na pequena villade Santos t •• Onde 
encarar o objecto. · · · n·ão.hã constr~ICtores.nemartistas~ onde não ba. po:._. . 

Eu aclw que o negocio não devi:a só ser -tratado· vqação bastàn~e para dispensar homens que se em:.·:., · 
pelo presidente da província, mas que a c junta da ·preguem l'iéstes. trabalhos.!. ..• EU: não julgo isso 
fazenda linha toda a razão de ser ouvida, por ser a· admissivel. Além-de que as retidas publicas da pro~ 
que administra as rendas respectil'as. Portanto en- ·vinda de S. Paulo não passaráõ -de 200:()00$000 
tendo que se del'e officiar ao ministro da fazenda, réis. Es.tas rendas nã9 chegão· para a despeza da 
para que est~ haja as informações precisas daquella administracão interna: e como poderáõ dar para 
Junta. Convem saber se a junta segue o mesmo este_novoràmo_quese quercrear'!- . · · · 
parecer do vice-presidente: este é o principal ponto. Quando se preténde fazer algum desiCs estabe- .. 
Nem o ministro da marinha póde informar cousa lecimentos, trata-se primeiro de calcular se as ren
alguma sobre tal assumpto sem ou,·ir aquella junta. das publicas dão para a necessaria despeza, se o 

!t- villa de San_tos é uma pequena povoação de local é adequado, se ha madeiras, artistas, etc., e 
be1ra-mar, que na o tem rendas suflicientes e por . todos estes objectos devem entrar nas indagações 
consequencia ajunta da fazenda da província é que que precederem. Por consequencia não me con
ha de .concorrer com o dinheiro e tomar as contas, formo com a opinião do illustre preopinante, que 
etc. ~ fallar ~ verdade,. eu não sei que vai fazer propõe que se exijão informacões da junta da fa
uma mtendenCia de marmita em Santos ... Não sei. zenda de S. Paulo, porque este· objP.cto llle não com-

l\las seja o que fõr, o cas.o é que não temos co- pete. 
n~ecimeJ?tO do ~egocio e precisamos de informa- o Sa. Souz.\ Fu:-ocA. :-Os intendentes da mari
~oes mUltO parhculares e não geraes: porquanto nha são por uma lei membrOS das juntas de fazenda . 
Importa primeiro saber, se é conveniente esta in- das províncias, cousa, contra a qual eu sempre fui; 
len~encia naque~le porto, e depois, quaes são os porém a lei assim 0 determina. 
oflic1aes necessanos, que despezas se farão cem este 
estabelecimento, que dinheno ha\·erá para ellas Pretende-se agora nestas representações, que o 
etc., etc. Por consequencia olfereco esta cmend~ intendente da marinha de Santo~ não entre na junta 
ao parecer. • da fazenda da província respectiva. Eis aqui um 

Le.u e passou ao Sr. secretario Costa Aguiar, a forte motivo para que aq11ella junta seja OUYida. 
segumte Eu tambem estou \)ersuadid() que não é necessaria 

a creacão de semelhante intendencia; mas essa não 
<( EME:'(D.\ é agora a questão: o ponto é outro. A ~ommissão, 

« Que se peção informações circumstanéiadas no seu parecer sobre estas representações e officios. 
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declarou que a decisão do negocio está dependente 
das informações, que se pedirão ao ministro da ma
rinha, ácerca de c.?rlos artigos da sua repartição. 
Eu p 1:ém digo, que sú pelo relatorio . geral que ~ 
c-<ólnnm:>sào espera, de· nenhuma manerra se poderu 
resolvrr a rrspeito deste caso especial. Eis a ques
tão. 

Eu offereci uma emenda, para que sobre este as
sumpto se pediHem informações particulare-s e res
trictas á junta da fazenda, pelo intermedio do mi
nis-tro respectivo; e isto se entende inJepend~ute
mento dos mais esclarecimentos, que pLlia reparti
cito da marinha se hflo de haver; pois lllll dos pontos 
que se devem rlisrntir, t\ se convém ou nüo ~on
vém aquelle estabelecimento; e convindo, qual será 
o melhor met.lwuu de o pur em pratica. 

O mesmo iliustre deputado que repro•·ou a minha 
lembranca,uão nega que antes de tudo se de\-em cal
cular as ·rendas da província de S. Paulo e as do 
imperio, para n~r. se chegão para as despezas dessa 
no\·a intendencia. Logo não sei como se possa no
tar de oelosa a minha pt·oposição. 

Conchío pois insistindo, que a melhor direcção 
que pot· ora se deye dar a este negocio, é sujeital-o 
ao parecer do ministro da fazenda, para d1~p•1is se 
fazerem as outras investigaçõe3; porque se elle dis
;,;er que o e.;tado não tem dinheiro para isso, sào es
cmadas outras ulteriores informações. 

O SR. 1\IA.Rcos A:-.To:sto :-Se dá Ecença, Sr. pre
sidente, eu farei uma explicação. O Sr. deputado 
que acabou de fallar, insta pelas informações da 
junta da fazenda de S. Paulo, dizendo que são in
dispensaveis. l~u me conformarei com o seu pare
eer; porém quizera que se pedisse tambem infor
maçlto ao presidente e que isto se fizesse em sepa
rado. Julgo igualmente indispensavel que se pet
gunte ao ministro da marinha, se pensa ser neces
~aria aquella creação. 

O S1t. SouzA FRANÇA:-Aqui está um officio do 
presidente da provincia : clle assent que é neees
saria. 

O SR. CoSTA CARVALHO :-Eu assento, que só se 
deve officiar ao ministro da marinha : elle indicará 
o que for necessario. 

::\ós nada temos que dizer ao presidente nem á 
junta da fazenda da província. 

Quanto porém ao que se ponderou sobre o estado 
da villa de Santos, eu t·espondo, qnc as suas cir
cumstancias já offerecem motivos para a considera
ção do governo. E' pequena por ora, mas deve de 
ser grande daqui a poucos annos. TE-m muitos artis
tas, e as materias necessarias á construccão naval 
são em abundancia, e de excellente qualidade. Já 
lá se fizerão algumas barcas canhoneiras, e estão 
outras no estaleiro. ":\Iandarão para alli um capitão 
de fragata para intendente interino. Podh-se tal
wz empregar um ollicial de menor patente, e pou
pava-se algum dispcndio. 

Assim como nesse estabelecimento, que se pre
tende crear, bom set·á empregar sómenle as pessoas 
indispensaveis : e sobre isto, e o mais, o ministro 
informará. 

Quanto á capacidade do paiz, repetirei, que por 
ora pequeno é, mas que em breve tempo póde, e ha 
de vir a. ser uma das melhores praças de commercio 
do Braztl ; porque os seus productos vão em avanco 
extraordinario, a sua posição ú favoravel, e . muiio 
proxima á· ciirte; o seu porto de facil aecesso, e se
guríssimo, tendo. uma bahia espaçosa, e excellentc 

ancoradouro : as melhores madeiras de conslrnccão 
achão-se na circumviziuhança, o ferro ; e o canlia
mo pódem_ser fornecidos pela provincia, a que per
tence. 

Portanto estas proporções não são para despre
zar-se ; devendo accrescentar, que todos os generos 
necessarios á vida são alli muito baratos. 

Conclúo do que tenho dito que se devem pedir 
informacões especiaes ao ministro da fazenda sobre 
o estabelecimento, que se propõe. Elle ouvirá as 
pessoas, que entender, sem que lh'as indiqutmos. 

O Sn. CusTODIO Dus :-Eu sou do parecer do 
illustre deputado, que acabou de fallar. Pedindo-se 
informaeão ao ministro da m:1rinha, a quem com
pete esté negocio por lei, elle ouvirá as autorida
des, e pessoas, que julgar entendidas na materia. 

A este tempo ,·eio á mesa, e foi lida pelo Sr. se
cretario Costa Aguiar est11 

cc E!\lEND.\ 

cc Pccão-se ao ministro da marinha informacões 
circumstanciadas sobre a representação remetiida 
com o seu officio de 12 de Junho commte.-Costa 
Can;alho. » 

Sendo apoiada competentemente, foi impugnada 
da seguinte fórma por 

O Sn. SouzA FRANÇA :-A. commissão no seu pa~ 
recer diz, que este negocio nào se póde ~ecidir, se!fi 
que venhão as informações, qne se pedtrflo ao mt
nistro da marinha sobre os quesitos propostos pela 
mesma commissão. 

Eu já mostrei, que por estas noticias geraes nada 
se poderia fazer, e que antes de tudo houvessemos 
illustracões sobre o estado da fazenda publica da 
provinda ; e nestes princípios fundei a minha 
emenda. 

Eu vejo que o illustre deputado, que acabou de 
opinar, não desfpz os meus argumentos. 

Quer na sua emenda que se peção informações 
tão súmente ao ministro da marinha, porém não 
mostrou a inutilidade da minha proposta, para que 
seja ouvida a junta da fazenda da provincia de 
S. Paulo. 

O Sa. CosTA CA.RVALHO :-Eu assento, que a jun
ta n·ada tem com o objccto em questão. 

Trata-se da ereacão de uma intendencia na villa 
de Santos, e para se resolver sobre a sua utilidade, 
o que importa saber primeiro que tudo, é, se o local 
é proprio, se offerece vantagens, se tem os mate
riaes precisos para a construcção naval, se a crea· 
cão dessa intendencia facilitarã as operações, etc. 
Isto só póde ser examinado em regra pelo ministro 
da repartição competente. 

Supponhamos, que a província não tem fundos 
para este estabelecimento: que obsta? Se convier 
ao bem do imperio, que se estabeleça um arsenal 
de marinha em Santos, deve-se tratar de o erigir. 
Porventura este estabelecimento é só para Santos 1 
Não, é para o imperio todo: logo das rendas do im
perio se tiraráõ as despezas. 

Houve quem dissesse, que não era conveniente 
·semelhante estabelecimento : eu digo, que poucos 
lugares offereccr<Íõ mais vantagens ao presente, e 
que aquelle porto já se faz digno da maior ·conside· , 
ração, principalmente pelo que prornette. para o I 
futuro. 

Em Santos ha muitos ope-::arios, e alguns con
structores de merecimento ; as madeiras são excel
lcntes, e de facil· conducç.'"lO, a mão d•obra, e os vi-
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veres baratos. Allijã se fizerão algumas barcas ca
nhoneiras, e são as melhores de todas, quantas se 
construirão. Achão-se outras no estaleiro. Dentro 
em poucos annos, a provincia de S. Paulo, póde 
subministrar todo o ferro, e canhamo para as em
barcacões de guerr, . . • Finalmente é muito bem 
lembrado aquelle estabelecimento. 

Quanto a dizer-se, que este negocio _tem relação 
com a fazenda publica, respondo, que-sobre este 
artigo, o mesmo ministro da marinha nos póde in
formar ; e isto mesmo é o que eu peço na minha 
emenda, quando digo-informações circumstancia
das.-Elle ha de declarar o systema, que se deverá 
seguir nesta creacão, as despezas necessarias, os 
empregados que alii se devem occupar, os respectivos 
ordenados, etc. 

Não é portanto sem bastante fundamento que 
offereci a emenda. 

O Sn. SouzA. FRANÇA. :-Na representação, de que 
se trata, offerece-se outra questão, e é, se o inten
dente deverá ser membro nato da junta da fazenda 
de S. Paulo. Ora, a quem compele informar sobre 
isto 'l Compete ao ministro da marinha, ou á junta 
da fazenda? 

O Sa. CosTA CA.RVALHO :-Essa questão nada tem 
com o parecer da commissão, e nem com os pontos 
principaes da materia. 

O SR. Souz.\ FRANÇA :-Esta questão é de todo o 
peso, porque a junta da fazenda deve fiscalisar as 
despezas do estabelecimento que se pretende fazer. 
Eu não me opponho a que se officie ao ministro da 
marinha, porém não posso admittir a opinião de 
que é escusada a audiencia do da fazenda; antes 
insistirei sempre, que o seu parecer neste negocio, 
é de toda· a ponderação. 

Quer-se saber, se convém crear um intendente de 
marinha em Santos, e se este deve ser membro nato 
da junta da fazenda de S. Paulo: que cousa mais 
natural do que ouvir-se o ministro desta repartição 
ácerca de tal creação? Se isto não fizermos, achar
nos-hemos em grandes embaraços. Donde hão de 
sahir os fundos para esta intendencia 'l Donde as 
consignações mensaes ? Barcas fazem-se com pala
vras, ou com dinheiro? Quem o ha de dar 'l Quem 
o ha de fiscalisar 'l 

E' preciso, senhores, olhar para o negocio pelas 
relações, que elle tem com todo o estado. 

A repartição da marinha faz mui avultadas des
pezas: a intendencia da marinha do Rio de Janeiro 
é certamente a repartição, que absorve a maior parte 
do dinheiro da nação. Tudo isto mostra a necessi
dade de havermos uma informação especial do mi
nistro da fazenda. 

Eu quando entrei nesta camara, tinha ideado 
propor a reducção de alguns impostos, que vex:ão 
extremamente a nação, mas logo que ouvi ler um 
offi.cio, em que se mostravão as grandes dividas, 
que pesão sobre o estado, mudei de opinião, e nada 
tenho di~o a esse res_p7ito. Sempre que se propuzer 
a necessidade, ou utilidade de alguma nova creacão, 
convém que se mostre primeiro a existencia ·dos 
meios para se pôr em pratica o que se pretende. 
(Apoiado! apoiado) ! 

Por isso é muito bem fundado o parecer da com
missão, pois nada realmente se póde fazer neste 
assumpto sem informações circumstanciadas. Nem 
vejo inconveniente em que se espere pelos esclareci
mentos, que se pedirão. 

Vindo estes esclarecimentos, se a commissão as
sentar em virtude delles, que deve propor a creação 
deste arsenal, então sou de voto, que se não.dê um 
passo na materia, emquanto se não souber pelo mi
nistro da fazenda, se o thesouro está, ou não nas 
circumstancias de fazer essa nova despeza. Em con
clusão o parecer deve passar e tambem a proposta 
do Sr. França. 

Póde ser que o ministro da marinha diga, que 
não é necessaria aquella creação: e nesse caso 
nenhuma necessidade temos da intervencão do da 
fazenda; mas se aquelle assentar que convém, então 
é indispensavel que este seja ouvido. 

Portanto proponho, que a emenda do Sr. Franca 
só tenha lugar depois que vierem as informacões, 
que se pedirão ao ministro da marinha. • 

Tendo cessado a discussão, por se julgar suffi
ciente, e posta a materia á votação, forão approva
das ambas as emendas, para se proceder em confor
midade, visto que o parecer deferia a decisão. 

A este tempo comparecerão na sala os membros 
da commissão de leis regulamentares, e dentre elles 
levantando-se, disse. 

O SR. LINO CouTINHO :-Eu peço a palavra para 
ler a nova redaccão dos arts. 5° e t)o. da lei da res
ponsabilidade, Órganisada pela commissão de leis 
regulamentares. 

Dito isto, leu os artigos concebidos nestes ter
mos. 

« Art. 5.0 Nas mesmas penas dos artigos antece
dentes, incorreráõ os que obrarem contra os direi
tos individuaes do cidadão, que tem por base a li
berdade, segurança, e a propriedade, marcados na 
constituição art. 179; ou contra os direitos indivi
duaes, de que devem gozar os estrangeiros. 

<< Art. 6.0 São responsaveis por dissipação: 
cc § 1.0 Os que ordenarem, ou de qualquer modo 

concorrerem para despezas não autorizadas por lei, 
ou contra fórma por ella estabelecida, ou para se 
fazerem contractos·lesivos. 

O SR. CLEMENtE PEREIRA :-Eu voto pelo parecer 
dacommissão, e pela emenda do Sr. França. 

1\.qui ha duas questões cardeaes: a primeira é, se 
convém, ou não, que se estabeleça este arsenal ; e 
se o porto de Santos está, ou não, nas proporções de 
ser o seu assento. Para se decidir este negocio, se
guramente é indispensavel, que se tenhão informa
ções do ministro da marinha ; e depois que se assen
tar que convém este estabelecimento, temos a se
gunda questão, e é, donde deve sahir o dinheiro 
para as necessarias despezas 'l Quem ha de respon
der sobre esse quesito ? Certamente o ministro da 
fazenda. 

cc § 2. o Os que não pozerem todos os meios ao 
seu alcance para a arrecadação, e conservação dos 
bens moveis, e immoveis. e rendas publicas. 

cc § 3.0 Os que não pozerem, ou não conserva
rem em bom estado a contabilidade da sua reparti
cão. Os comprehendidos neste artigo, além da in
nemnisação pelos bens, que possuírem ao tempo da 
prommcia, incorreráõ, segundo o grão da culpa, na 
destituicão do emprego, ou inhabihdade para todos 
os empregos por dez annos, ou inhabilidade perpe
tua.-Assignados os senhores da commissão. » 

Os estabelecimentos deste genero são uteis (nin
guem o duvida) porém é indispensavel que hajão 
meios para se porem em pratica. 

Acabada a leitura, continuou dizendo o mesmo 
Sa. LINO COUTINHO :-Parecerá talvez á primeira 

vista, que a commissão de certo modo se apartou da 

68 
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decisão tomada bontem nesta camara, e é, que o 
art. 5° fosse mais especificado do que os outros. 

Porém a commissão desempenhou religiosamente 
este requisito pelo modo, por que redigio o artigo; 
pois reflectindo sobre o disposto e especificado ~a 
constituição no art. 179, achou ser desnecessano 
fazer uma repetição quasi litteral, e por isso limitou
se a citar o artigo da co~stituição, onde se com
prehe.ndem todas as espec1es. 

Julgou-se perdido o tempo, que nisso se empre
gasse, e inteiramente ociosa uma lei, que repetisse 
o mesmo, que j<i se acha declarado na constituição. 
Reduzio~se portanto o artigo aos termos simplices, 
e claros, que nelles se vêm... (Apoiado geral
'mente). 

Repetida a leitura do artigo 5° pelo Sr. secreta
rio Costa Aguiar, e posto em discussão, não houve 
quem ,se propuzesse a fallar contra, e por isso proce
dendo~se logo á votação, foi approvado sem altera
cão alguma. 
• Com as mesmas formalidades entrou em discus
são o art. 6°, debatendo-se a sua materia pelos pa
ragraphos, que continha, segundo requerera o Sr. 
Lino Coutinho. 

O § 1.° Foi approvado sem opposição alguma, e 
passando-se ao 2°, pedio a palavra, e disse 

O SR. CLElllEl'iTE PEREIRA : -Eu concordo em 
tudo com o paragrapho, mas quizera que se accres
centasse á palavra-arrecadação-o epitheto-:boa 
-porque a arrecadação póde ser boa, ou ma; e 
não se fazendo a dedaração, que lembro, póde-se 
julgar ter-se cumprido com a lei. arrecadando-se á 
fazenda publica, bem, ou mal. Esta é a razão da 
emenda, que ofTereço. 

j)ito isto, leu, e mandou á mesa esta : 

cr E~IENDA 

<< Que se anteponha .á palavra- arrecadação
o adjectivo, ou epitheto- boa.- Clemente Pe
?'eira .• " 

Foi apoiada competentemente, porém logo im
pugnada por 

O SR. VASCO!'i'CELLOS:- Sr. presidente, esta 
emenda é inteiramente desnecessaria, não serve para 
cousa alguma. Pois acaso se poderá conceber, que 
a lei salva o ministro pela má arrecadação'? Que quer 
dizer má arrccadacão, senão falta de arrecadacão 't 
Já se entende, que todas as vezes que não arrecadar 
bem, está sujeito ás penas. Quem duvidará disto? 
Portanto o paragrapho está expressivo, e claro. 
Creio que esta emenda foi ofTerecida de proposito, 
para que não deixasse de haver alguma discussão , e 
para que se não diga que o paragrapho passou sem 
uma emenda. 

O SR. SouzA FRANÇA : -Eu não sei porque razão 
se não admitte esta addição da palavn- boa- creio 
que não causa mal algum. 

O Sa. VAscoNcELLOS: -Se não causa mal, tambem 
não causa bem algum. O q11e se segue é, que a lei 
levará palavras in~eiramente desnecessarias. Porém, 
se assim o querem, accrescentem-se os e{>ilhetos
boa- optima- e o mais que lembrar. V a a lei bem 
cheia de palavras redundantes, ajuntem-se-lhes os 
synonimos, que lembrarem. Talvez ficará assim 
melhor na opinião do illustr9 preopinante. 

O Sa. LINO CoUTI~no :-Quer o honrado membro 
que se anteponha o adjectivo-boa -á palavra -ar
recadação,-mas eu tomara que ~:;e me dissesse o que 

é boa arrecadação. Demais estando a palavra- ar
recadação - antes da palan:a - conservação -e 
ambas ligadas com a copulativa- e-ficar-se-hia 
entendendo o adjecti v o - boa- tambem uni co á 
palavra - conservação.- Ora eu não s~i, o que 
é boa conservacão. Poderá haver ma conser
vacão ? Não certâmente, má conservação, é des
trÚicão, e não conservacão. E' por conseqnencia 
desnecessaria a emenda. Ó epitheto vem a serinutil, 
e nada accrescenta ao sentido do paragrapho. 

O SR. AummA E ALBUQUERQUE : - A palavra -
boa- faz o sentido algum tanto duvidoso, porque 
poderá suscitar a questão, se ella se refere á uti
lidade da arrecadacão, ou aos meios, por que se 
houver de a fazer: Portanto não só acho desneces
saria, mas até perigosa essa additiva. Além disto 
nos outros artigos desta lei estão já acautellados 
todos os casos de abuso de autoridade, e inobser
vancia das leis, e portao to, ~e. C! ministro não fi~er a 
arrecadacão na fórma da le1, la se subentendera que 
não fez boa arrecadação. 

O Sa. CLE~IENTE PEREIRA : -Querer metter em 
questão a necessidade da additiva, que offereci, 
mostra a vontade de duvidar lle tudo, ainda das 
cousas mais claras· Todos os dias eu vejo na nossa 
legislaç5.o o uso desta:; phrases- ~oa,arreca~ação, 
má arrecadação,- esta phraseolog1a e propna das 
leis, e ninguem a teve jamais como redundante. E 
certamente o ministro póde fazer boa arre~adação, 
e má arrecadacão, e se não fôr bem espeCificada a 
qualidade de boá, uma vez que clle tiver arrecadado, 
está salvo da responsabilidade, ainda que na reali· 
dade a arrecadacão tenha sido má. 
Supponhamo~ que o ministro faz em tres mezes 

uma arrecadação, que poderia ter ultimado em um, 
neste caso ninguem dirá que elle deixou de arre
cadar, porém todos conviráõ, que a arrecadação não 
foi boa. E como se diz, que é inutil a especificação 
da minha emenda'? O argumento, que se fez com a 
pal!lvra- conservação- é de mera subtileza, _?ão 
tem força alguma. Portanto o~ se appr_?ve, ou nao a 
minha emenda, nunca se d1ga que na o é fundada. 

O SR. LINO CouTINHO:-- Arrecadar, é cobrar 
daquelle que deve. Se se devem cem, e o 
ministro cobrou oitenta, arrecadou 't Ninguem o 
dirá. Se se deve pagar em um anno, e o ministro 
cobrou em 18 'mezes, arrecadou, como deve? Não 
seguramente. Logo quando se disser-arrecadar
não é necessario accrescentar-se- bem, -porque 
entende-se, que o ha de fazer do que se dever, e no 
tempo que a lei marca. Demais se se admittir esta 
emenda, é indispensavel que se mude a redacç~o do 
paragrapho, por causa da palavra -conservaçao
como já o mostrei. 

O Sn. SouzA FRANCA:- Eu vou provar, que a ar
recadacão póde ser ·boa, ou má. Um ministro, por 
exempio, tendo de arrecadar trinta contos de réis, 
autorisou para isso um collector, ou exactor, sem 
porém passar-lhe titulo competente, nem exigir fi
ança idonea. Realisou-se com tudo a cobrança desla 
som ma, que de facto entrou para o thesouro, porém 
ninguem negará, que esta arrecadação foi mal feita, 
porquanto poz em perigo de perder-se a fazenda pu· 
blica aventurando-a nas mãos de um homem, que 
sem titulo legit,imo, nem fiadores idoneos, podia fa
cilmente abusar da confianca que nelle se pozera. 
Isto estã acontecendo todÕs os dias. Eu tenho 
visto andar o dinheiro da nação em mãos, que de 
certo não o podem guardar muito bem. 
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Eis aqui pois o que se chamamáarrecadacão. Em

bora se diga, que o ministro arrecadou tudô, quanto 
tinha a arrecadar, não deixará comtudo de ser cul
pado por ter arriscado a fazenda da nação. O estado 
não perdeu 5 rs., mas nem por is~o deixou de ser 
má a arrecadação, pelos meios, e modo, por que foi 
feita. Estas razões porém só servem para mostrar 
que a emenda não é de todo superflua, entretanto 
entendo, que o paragrapho póde passar muito bem 
sem ella. 

Terminada a discussão, e procedendo-se á vo
tação, foi o paragrapho approvado sem alteracão 
alguma, rejeitada a emenda. • 

Seguia-se o § 3.0 , e depois que o Sr. secretario 
Costa Aguiar o leu, teve a palavra. 

O SR. CLEMENTE PER.ElRA : - Senhores, eu me 
opponho á doutrina deste paragrapho. Não ter a 
contabilidade em boa ordem, não é dissipar. O que 
se trata, é responsabilisar os ministros pela dissi
pação dos bens nacionaes. Nunca poderei ser de 
opinião, de que os erros da contabilidade sejão de
lictos qualificados na classe dos deste artigo, Esses 
erros, e faltas recahem mais nos officiaes encarre
gados particularmente da contabilidade, do que nos 
ministros de estado, os quaes podem de facto ter a 
escripturação em mão estado, sem comtudo mere
cerem a imputação de dissipadores da fazenda do 
estado. Portanto eu requeiroasuppressão desta parte 
do paragrapho, 

Não foi apoiado este voto, antes impugnado por 
O Sr. VAsCONCELLOS-Ter (lm máo estado a con

tabilidade da repartição é dissipar. Se não tiverfeilo 
os necessarios assentamentos, não pod~m outros 
extraviar, ainda quando o minil>tro não extravie? 
Se clle não tiver em boa ordem a sua escripturacão, 
nem saberá o que se arrecadou, nem o que fàlta 
para arrecadar. Portanto facilita um meio para dis
sipar-se a faz~nda da nação, não ha duvida alguma 
c deve ser pumdo. 

O Sn. LINO CouTINHO : -O honrado membro, 
que se oppõe ao paragraphose tiver um caixeiro, 
ou guat·da livros na sua casa, que não traga a con
tabilidade e:xacla, ha de despedil-o, e porque 't Por 
que sabe que, quando a escripturação não anda di
reita, o caixeiro, ou guarda livros pôde fazer dissi
pacões. Porquanto não é possível delapídar, senão 
quándo ha falta de contas, ou confusão nos assentos, 
e na escripturacão de tal sorte, que so não saiba ao 
certo, se ha deficit no cofre. Porém havendo uma es
cripturação em dia c formada como deve ser diffi.
cultosamente poderãõ extraviar-se grandes par
cenas, pois no momento - A - correm-se os 
livros, e conhecem-se quaesquer insignificantes 
faltas, que possão lia ver. Por consequencía, Sr. pre
sidente, logo que se nota má contabilidé.de, ainda 
que se não saiba com certeza, se houve extravio, ha 
justos motivos de desconfiança. 

. Demais como poderá o ministro tomar conta da 
administracão dos bens publicas, se se lhe não a
presentar 1Íma escripturacão perfeita, e com a maior 
exactidão 'l Como poderà elle mesmo saber o que 
tem a nação, para poder dispôr, e calcular as des
pezas? E qual é o ultimo resultado '1 . 

E' que a assembléa não pódc tomar as contas, 
que a constituição manda, ~ que os ministros nada 
sabem do estado de suas rcparticões, é que elles 
não dão conta do que lhes pertence: e que todos os 
negocias se achão na maior confusão. Além de que 
qualquer empregado da repartição fica habilitado 

para mui facilmente desviar os bens publicas, por 
que ~e não pód~ saber o que por lá vai. Eu creio que 
de Igual defetto provém os maiores damnos a 
qualq~er casa de commercio, e por isso todos os 
negoetantes de boa fé põe o seu maior cuidado no 
arranjo, e escriptur~ção dos seus livros. Logo uma 
casa de fazenda publica deve ter a sua contabilidade 
na melhor ordem possível, c este artigo tem todo o 
lugar na lei da responsabilidade. (Apoiado). 

Por não haver quem mais fallasse sobre a ma
teria, julgou-se finda a discussão, e procedendo-se 
a votos, foi rejeitada a proposta do Sr. Clemente Pe
reira, e approvada a primeira parte do paragrapho. 

Offereceu então o Sr. presidente á discussão a 
segunda parte, que diz respeito á graduação das 
penas, porém como ninguem pedisse a palavra, foi 
logo posta á votação, e approvada. 

Passava-se segundo a ordem da compilacão ao 
tit. 2° do projecto, quando o Sr. Lino Coutinho, 
ponderando a ligação que o tit. 1° tinha com o 3°, 
pela afinidade das materias, e o quanto seria con
veniente tratar-se logo deste, reservando-se para 
depois o 2.0

, por conter a fórma do processo, 
commum tanto aos ministros como aos conselheiros 
de estado, requereu que se alterasse a ordem da dis
cussão, e que se desse já lugar ao tit. 3° do pro
jecto, e havendo o Sr. presidente consultado o voto 
da camara, foi resolvido em conformidade, e logo o 
Sr. primeiro secretario fez a leitura do titulo, cuja 
integra segue transcripta. . 

<< TITULO III 
« DA RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS DE ESTADO, 

E FORMA DE PROCEDER CONTRA ELLES. 
<< Art. 1°. São responsaveis os conselheiros de 

estado pelos conselhos, que derem oppostos ás 
leis, e ao interesse do estado, manifestamente do
losos. 

cc Art. 2.0 Os conselhos contra as leis expressas 
repu tão-se sempre dolosos, ainda que o conselheiro 
allegue não ter tido noticia dellas. 

« 3.0 Os conselhos contra o interesse do estado 
considerar-se-hão mais ou menos dolosos segundo 
os empregos e cargos diplomaLicos, e de maior im
portancia, que tiverem servido. 

c< 4. o Os seus crimes serão julgados pela mesma 
maneira que os dos ministros e secretarias de estado. 
regulando para applicação .das penas, segundo os 
casos occorrentes, o que está determinado a res
peito dos ministros e secretarias de estado». 

Rompeu a discussão · 
O SR •. VAsCONCELLOS : -Senhores eu acho o se

gundoparagrapho deste titulo contrario á letra da 
constituicão, que se contém no paragrapho 1°, 
porque este diz assim ..• ( Leu o art.. I o} pela con
stituicão, é preciso que os conselheiros dêm 
conselhos manifestamente dolosos, para serem res
ponsaveis. Isto é máo, não ha duvida, mas é o que 
determina a constituição. A fonte, donde se ex
trahio este artigo, está redigida por outra maneira, 
e muito mais conforme com a razão. Supprimio-se 
a partícula- ou-que estando anteposta ao ad
verbio-manifestamente-davaa este membro um 
sentido muito diverso, e analogo inteiramente ao 
espírito da constituição. Pela forma, por que se acha 
organisa~o o artigo da constituição, para que os 
conselherros de estado se tornem responsaveis, é ne
cessario que os seus conselhos além de oppostos á 
lei e ao interesse do estado, sejão manifestamente 
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dolosos. Logo quando no paragrapho 2• se reputão 
dolosos os conselhos contra leis expressas, ainda que 
se negue a noticia da sua existencia, limita-se real
mente á determinação ampla, que a constituição es
tabelece e se contém literalmente no art. 1 o, e por 
consequencia infringe-se a '?onstituição. 

dolo manifesto! Está por consequencia de direito e 
de facto immune de toda a responsabilidade, a que 
e~tá sujeito qualquer cidadão ! •.. 

E' portanto desnecessal'lo este segundo para
grapho. Vamos ao 3• (leu o paragrapho 3• ), neste 
declarão-se os conselhos mais ou menos dolosos, se
gundo a importancia dos cargos, que os conselhei
ros tiverem servido, o que não acho razoavel. 

Esta qualidade de ter occupado empregos não 
póde jámais entrar em consideração, quando se 
trata de avaliar os gráos de imputação de um con
selheiro de estado. OutrOê são os princípios, de que 
se devem tirar argumentos para concluir a respeito 
da sua capacidade intellectual; e estes princípios 
existem sempre inherentes ás pessoas, e não aos 
empregos. 

Póde qualquer ter servido importantíssimos car
gos, e comtudo ser um estupido, e completo igno
rante. Disto poderemos apresentar em prova mui
tos exemplos. Portanto tambem não approvo este 
paragrapho. 

Noto demais que não se declara, quaes são os 
conselheiros que se tornão responsaveis. Suppo
nha-se que o conselho se divide em duas opiniões, 
uma prudente e outra má; e o ministerio abraça 
uma destas opiniões. Deve-se advertir que só ficão 
responsaveis aquelles conselheiros, a cujos votos se 
attribuem as deliberações dos ministros. Logo é 
indispensavel que se previ11a esta circumstancia. 
Por isso eu offereco como emenda um novo artigo, 
que me parece dev·er substituir a este. 

Leu, e remetteo â mesa esta 

« E:UENDA 

« Art. L o São responsaveis os conselheiros de 
estado pelos conselhos, que derem oppostos ás leis, 
e ao interesse do estado manifestamente dolosos. 

« A qualificação do manifesto dolo pertence a 
cada uma das camaras. 

<< § L• São responsaveis os conselheiros, a cujos 
votos se attribuir a deliberacão. 

« § 2.0 Os conselheiros "incorreráõ pelos seus 
conselhos nas penas do art. 4• tit. 1.•-Vascon
cellos. » 

Foi apoiada segundo o regimento, e entrou em 
discussão, tendo a palavra 

O Sn. Luw CouTINHO :-Sr. presidente, quando 
li a constituição no titulo relativo aos conselheiros 
de estado, assentei logo commigo que elles nunca 
serião effectivamente responsaveis por maneira al
guma; porque de facto jámais se poderá conhecer, 
ou provar, que os seus conselhos forão manifesta
meu te dolosos. 

A qualidade de serem contrarios á lei, não basta 
(quem tal o pensára I) é preciso que sejão manifes
tamente dolosos. Um simples cidadão, se obra 
contra a lei, é just.içado, sem se lhe perguntar se o 
fez com dolo ou sem dolo : porém um conselheiro 
de estado, exercendo o seu cargo contra a lei, não 
é responsavel, porque ha de se exigir a tal clausula 
de ser manifestamente doloso. 

A qualquer cidadão impõe-se as penas da lei, 
sem se indagar se é ou não ignorante, se sabe ou 
não a lei : e o conselheiro de estado fica salvo dos 
conselhos, que dera contra todas as leis, uma vez 
que se apega á fingida ignorancia, e se não provar 

Porém, Sr. presidente, pouco me embaraça, que 
os conselheiros sejão ou não responsaveis pelos seus 
votos : embora os seus conselhos possão produzir 
males ao estado. Uma vez que as resoluções toma
das em conselho não salvão o ministerio de respon
der pelos seus actos ; uma vez que estas resolucões 
não podem ser levadas a effeito, senão por um ·de
creto, ou aviso, em que apparece a assignatura do 
ministro competente, temos de facto a segurança, 
que a constituição nos promette. 

O ministro, que assignar, ou referendar uma or
dem contra a lei, ou contra os interesses da nacão, 
responderá com a . sua pessoa e bens. O me·smo 
acontecerá se obrar contra a liberdade, e garantias 
de qualquer cidadão em particular; e por isso torno 
a dizer: muito embora fiquem salvos pela letra da 
constituição os conselheiros de estado, que derem 
conselhos contra as leis, e contra os verdadeiros 
interesses da nação. 

Ora sendo assim devem ser supprimidos os nu
meros deste artigo do projecto, para nos conformar
mos com a constituição, cuja letra se acha transcripta 
no primeiro paragrapho do artigo. Os mais paragra
phos são contrarios a ella, corno já se demonstrou. 

No § 3• calculão-se os gráos de criminalidade, 
pelos empregos, que os conselheiros tiverem occu
pado. Porém esta doutrina só servirá para os des
culpar ainda mais. Os conselheiros devem ser 
pessoas de honra e saber; se não tiverem estas 
qualidades, de que lhes servirá terem occupado 
empregos diplomaticos ? 

Se elles não derem bons conselhos por ignorancia 
não sei que lhes possa aproveitar a desculpa de não 
terem estado nesta ou naquella parte do mundo. 
Portanto o paragrapho só serve para inutilisar ainda 
mais o artigo da constituição. 

Uma vez que não desempenhar as suas obrigações 
aquelle que exerce um cargo publico por sua bvre 
vontade, deve responder, como já disse, indepen
dentemente de contemplações; e nada importa 
saber-se que esteve aqui ou alli, servindo empregos 
diplomaticos, ou de outra natureza. Tenho visto a}...: 
guns, que havendo servido m11ilos lugares fóra, 
voltão peiores do ·que sahirão. Portanto proponho a 
suppressão de todos os numeros. 

O Sa. SouzA FRANÇA _:-Para que o artigo não 
possa passar da mane1ra, em que se acha, basta 
ponderar-se qufl os proprios membros da commissão, 
que o redigio, se declarão contra elle. 

De certo os conselheiros de estado nunca serião 
de facto responsaveis, se se attendessem ás razões, 
que se tem expendido ; porém de nenhuma sorte 
deve passar a idéa de que esses homens são immu
nes pelas suas opiniões. A constituição é bem ex
pressa e clara; e portanto basta o que n'ella se acha. 

Eu tambem voto pelasuppressão dos paragraphos, 
por não conterem doutrina mais luminosa do que 
a propria constituição. 

O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu não posso 
responder dignamente aos nobres deputados, que 
accusão o artigo, porque, confesso, não compre
hendo a metaphisica tão sublime dos seus argu
mentos. 

Comtudo direi alguma cousa, pelo que posso co~
ligir da letra do artigo correspondente da constitUI: 
ção. Diz o artigo da constituição. (Leu o art.) Daqui 
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deduzem os illustros deputados da opposição, que 
logo que os conselhos não forem manifestamente 
dolosos, ainda que contrarias sejão á lei e ao .inte
resse do estado, não podem ser responsaveis os 
conselheiros, que os tiverem dado. Porém como se 
póde conceber semelhante proposição? 

Como é que se profere nesta casa,que segundo este 
artigo da constituição os conselheiros de. estado são 
autorisados a dar conselhos contra a lei expressa? 
E que dando-os, são livres de responsabilidade, uma 
vez que se não mostrar patentemente o dolo, com 
que se houverão? Pois é admissivel que a consti
tuição, que foi feita para subordinar á lei todos os 
membros da sociedade, isente desta sujeição uma 
parte destes membros 'l 

A fallar a verdade, se neste artigo da consti~ui
ção se declarasse expressamente, que os conselhcuos 
não fossem responsavei~ pelos conselhos, que des
sem contra a lei, e contra o interesse do estado, 
não se lhe daria outra intelligencia differente da 
que se lhe tem attribuido na fórma, em que está 
concebido. Emfim as razões são muito metaphisicas: 
eu não as comprehendo. 

Pretendem a suppressão dos paragraphos do pro
jecto: porém segundo o meu modo de pensar, e 
servindo-me dos seus proprios argumentos, conclúo 
que tambem se devem supprimir as palavras da 
constituicão-contrarios á lei e ao interesse do es
tado-porque a responsabilidade só recahe havendo 
dolo, conforme o que se pretende; e ficaria o artigo 
da constituição perfeitamente analogo á esta opinião 
sendo assim escripto-são responsaveis os conse
lheiros pelos conselhos, que derem, manifestamente 
dolosos.-Por consequencia se prevalecerem os 
princípios, que se tem estabelecido aqui, ficaráõ 
inuteis, e inteiramente ociosas as palavras da con
stituicão-contrarios á lei o ao interesse do estado.
Demâis se os conselheiros de estado não são crimi
nosos, senão na hypothese, que figurão os nobres 
deputados ... (l'íão foi ouvido por algum tempo). 

Eu não sei, senhores, se quando o chefe da nação 
deixar de sanccionar uma lei, podem ser immunes 
da responsabilidade os conselheiros de estado, que 
a isso o tenhão aconselhado, mostrando-se qne a 
lei era necessaria ou util •.. 

Eis aqui, Sr. presidente, casos, em que os conse
lheiros de estado dirigem o poder moderador com os 
seus conselhos, sem que resulte responst~bilidade ao 
ministro. E como disse um illustre deputado que de 
todas as resoluções em conselho sempre na execução 
vem a recahir nos ministros a responsabilidade? 

Certamente ninguem dirá que a constituição 
isentou os conselheiros de estado de responder 
pelos votos, que derem naquelles actos, que são 
privativos do poder moderador; e por isso é 
preciso que nesta lei se amplie, e explique a letra 
da constituicão, segundo o seu espírito. 

Argumeniou-se com as desculpas, a que podem 
recorrer os conselheiros, sendo accusados: porém 
entenda-se a constituição, e s~gão-se os princípios 
geraes da legislação, que esses inconvenientes hão 
de desapparecer. A ignorancia de direito, de que 
aqui se fallou, não os póde salvar de maneira al
guma. Todas as vezes que ha lei expressa, é mani
festamente doloso o conselho, que lhe fõr contrario, 
ainda que se allegue ignorancia dessa lei. 

Nunca se concede ignorancia de lei expressa eJ_D 
um simples cidadão : como é que se ha de presumtr 
em um conselheiro de estado 1 Portanto está esta 
doutrina muito bem collocada no § 2. o 

A materia do numero 3° é muito necessaria. os 
conselheiros, que tiverem occupado lugares de 
maior importancia, e principalmente os diploma
ticos; são ao men vêr aquelles, de quem se dev.e 
P-sperar maior intelligencia e pratic.a. Não sei por
tanto a mzão porque se não deva de ter em conta 
esta qualidade. Se a nação não exigir a responsabi
lidade destes, muito menos razão tem para a exigir 
de quem não tiver experiencia de negocios. 

Os homens, que têm occupado cargos df< impor
tancia, sempre se reputarão de maiores conheci
mentos e monos propensos ao erro. E sendo assim, 
como ninguem poderá duvidar, não. ha motivo para 
se supprimir o§ 3.0 

O mesmo digo a respeito do paragrapho final: con
cluindo á vista das razóPs, que tenho exposto, que 
se se jul9arem subsistentes os argumentos contra
rios, e torem por elles supprimidos o;: numeras. 
deste artigo do projecto, nesse caso devem-se igual
mente supprimir muitos artigos da constituição. 

O SR. TEIXEII\A DE GouvÊA:- Eu não posso de 
maneira alguma admittir a intelligencia que se tem 
dado ao artigo da constituicão. 

E na verdade limitar, cômo se teni feito, a letra 
da constituição, e entender a mat.eria do artigo su
bordinada toda á ultima clausula-manifestamente 
dolosos- é, além de isentar realmente os conse
lheiros de estado de toda e qualquer responsabili
dade, admittir um absurdo insuporlavel. 

Digo que é absurda semelhante interpretação, por 
dons motivos : 1 o porque por ella só se vem a taxa~ 
a responsabilidade em casos, em que nunca se podet·<í. 
verificar: 2° porque flcão os conselheiros realmente 
autorisados a obrar a seu salvo contra as leis ex
pressas. Como se poderá assentir a semelhantes 
absurdos? 

A ignorancia de direito, senhores, a. ninguem 
aproveita, nem ainda áquelles, que não têm razão 
de saber da lei: este é um principio universal de juris
prudencia. E como se ha de pnstergar esta regra de 
direito em beneficio dos conselheiros de estado'/ 
Pelo contrario sempre se devo suppôr que aquelles, 
que occupão estes empregos estão sufficientemente 
inteirados da legislação do estado. Elles acceítão o 
lugar por sua livre vontade, e têm. toda a razão de 
saber das obrigações, que estão annexas, e dares
ponsabilidade, que vai pesar sobre as suas pessoas; 
portanto devem examinar a sua idoneidade, e cal
cular, se têm as forças precisas, antes de acceita
rem. 

Por consequencia tal interpretação é subversiva 
dos princípios eternos da jurisprudencia, e diame
tralmente opposta á constituição, que declara a lei 
igual para todos. 

Se porém dividirmos o artigo em questão, e lhe 
dermos a intelligencia gratnmatical e obvia, desap
parecem todos os absurdos, e restitue-se a doutrina 
corrente, e verdadeira; pois quanto a mim o motivo 
do equivoco provém da redacção do artigo, que na 
verdade está ambíguo. Eu entendo que as expressões 
-manifestamente dolosos-referem-se tão sómente 
aos conselhos contrarias ao int.eresse do estado, e 
não aos contrarios á lei : e neste sentido deve-se in
terpretar o artigo, como se estivesse escripto assim 
-são responsaveis os conselheiros pelos conselhos, 
que derem contrarias á lei, . e tambem pelos que 
forem contrarios ao interesse do estado, uma vez 
que sejão manifestamente dolosoe.-Esta é a mente 
da lei, esta é a sua intelligencia grammatical. Por 
consequencia voto pelo artigo do projecto, ainda 

69 
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que não teria duvida em asstlntir á emenda do 
Sr Vasconcellos. 

O SR. VERGUEIRO :-Se a nossa constituição ad
mittisse interpretações, eu seria dos mesmos senti
meotos dos honrados membros, que fallarão sobre 
o artigo e argumentarão que para se verificar a 
responsabilidade dos conselheiros de estado era ne
cessario que os seus conselhos fossem, além de op
postos á lei, manifestamente dolosos. 1\las então eu 
seria obrigado a concluir que os eonselheiros de 
estado, que collaborarão na compilação da consti
tuicão, fízerão o mesmo que os desembargadores, 
quândo por um assento da casa da supplicação, se 
declarárão immunes de toda a responsabilidade. 
Porque determinando-se na constituição, que a lei, 
é igual para todos e que todos são iguaes para a lei 
uma vez que se autorisa uma classe para obrar 
contra clla, estabelece-se um privilegio o m11.is 
odioso e barbaro, que não poderia ter outro funda
mento, senão o liue arbítrio dos compiladores, 
nem outro fim mais do que a sua propria utilidade. 

Porém, eu não me posso persuadir que elles ti
Yessem em \'ista tomarem-se inviolaveis, nem essa 
é a intelligencia que a nação e os seus represen
tailtes podem dar ao artigo que, quanto a mim, la
btwa em Yicio de redaccão; pois logo que se usasse 
1la partícula -ou- t:m lugar da particula-e
desapparacia totalmente o equivoco. Entendendo-se 
o artigo da maneira, que se pretende, está acabada 
a Yiolahilidadc• dos conselheiros de estado e ficão 
destruidos os mesmos principias, quo servirão de 
bases á constituicão. 

Esta minha demonstração, que se funda nos mes
mos princípios de que se servio o illustre preopi
nante, ainda mais SP evidencia, se se attender que 
os casos em que o conselho de estado tem de exer
~er as suas fun•~cões, raríssimas vezes ou nunca 
poderâõ versar sobre execucão de leis ou sobre ob
jectos declarados em leis.· QuMs são as matarias 
que se propoem em conselho de estado? Suppo
uha-se por exemplo, que se trata de declaracão de 
guerra. Quaos são os casos em que a lei manda de
clarar a guerra? 

Eis aqui pois uma hypothese, em que o conse
lheiro, sem offender as lei.s, póde offender os inte
rasses do estado. Devemos portanto entender a 
constitui.:ão nestes termos : dando conselhos con
trarios aó interesse da nacão, se estes forem mani
festamente dolosos. (Leu ô § 2°.) 

Ainda que estes sejão os meus princípios, 
todavia, não me posso conformar com a de
daração que se faz neste paragrapho. E' verdade 
que a ignorancia de direito não aproveita a nin
guem e muito menos póde aproveitar a um conse
lheiro de estado: porém feita a divisão do artigo e 
entendida a sua letra da maneira que expuz, vem a 
materia deste paragrapho a ser inutil, se se referir 
á primeira parte do artigo, e opposta á letra da 
constituição, se se referir á segunda; porque a con
sti_tuição não a?mitte supposições nem subtilezas, 
ex1ge dolo mamfesto. Portanto deve ser supprimido 
o p_aragrapho. (Leu. o§ 3°.) 

Não me parece que se deve attender a semelhante 
circumstancia. Todo o homem que aceita um em
prego, suppõe-se t!om razão que em sua conscien
cia se julga com os conhecimentos necessarios para 
o desempenhar; pois não é obrigado a servir con
tra .sua vontade. Isto basta para o tornar respon
savel por todos os erros que commetter. Embora 
tenha occupado outros empregos, ou não tenha sa-

hido do paiz; nada pó de alterar os gráos da·· crimi
nalidade. Assim tambem merece sessupprimido 
este paragrapho. -

A' vista do que tenho exposto, parece que o mais 
prudente é reduzir o artigo á fórma em que se acha 
na constituição, para evitarmos interpretações va
gas e alheias do seu genuíno sentido, que é o que 
tenho demonstrado e se offerece á razão. Para isso 
apresento esta emenda que me parece pôr a materia 
na maior clareza e simplicidade. 

Tendo assim fallado, leu e mandou á mesa a se
guinte 

« E~IEND.\ 

<< Proponho que o art. 1° seja. concebido da ma-
neira seguinte: 

<< São responsaveis os conselheiros de estado: 
<< l. o Pelos conselhos que derem oppostos ás leis. 
« 2. o Pelos conselhos que derem oppostos ao in-

teresse do estado, manifestamente dolosos.-Ver
gueiro.»-Foi apoiada e entrou em discussão. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Parece, pelas razões·que 
se têm produzido, que todos os senhores estão con
formes no principio, de que os conselheiros de 
estado deverião ser responsaveis em mais casos do 
que se colhe do artigo da constituição. Na verdade, 
a fonte donde se extrahio este artigo, tem outro 
differente sentido pela partícula -ou- antes do 
adverbio -manifestamente- como já ponderei: e 
pelo modo como se acha na nossa cvnstituicão, fi
cão os conselheiros sem responsabilidade afguma. 
Para isso offereci a minha emenda, que explica a ma
teria com luz e força; porque não. só torna inuteis 
estes tres paragraphos, qur. na reahdade nada acres
cantão á verdadeira intelligencia da constituicão, 
antes lhe são oppostos, mas tambem declara os· ca
sos em que são responsaveis os conselheiros pelas 
deliberações que os ministros seguirem. 

Um il\ustre deputado qualificou os meus argu
mentos como muito metaphysicos: não duvido, mas 
são deduzidos da constituicão. Tratou-se de absurda 
a intelligencia que dou ri constituição: entretanto 
recorre-se a argumentos tirados de erros de redac
ção ou de imprensa. Logo não é tão absurda a in
telligeucia que eu dou á constituição. 

O SR. Cnuz FERREIRA:-Eu voto pela suppressão 
dos paragraphos addicionados ao artigo da consti
tuição.· A responsabilidade dos conselheiros de 
estado só se póde enunciar em geral, nem ha lugar 
para especificai-a em hypotheses, principalmente 
quando divergem tanto as opiniões não só dos hon
rados membros desta camara, mas tambem doses
criptores que tratão desta materia. 

Sr. presidente, o que se requer de um conselheiro 
de estado é intelligencia e boa fé. Nunca se pode
ráõ apontar em especie os casos em que venha a 
ser responsavel pelos seus votos. 

Demais, nenhum inconveniente resulta da maior 
ou menor liberdade que o conselho de estado possa 
ter, nem as funcções que lhe pertence exercer, se 
achão, nem podem ser marcadas com precisão. Ao 
monarcha é livre escolher dentre os votos do con
selho aquelle que lhe parecer mais ajustado á razão; 
e quando se passar a pôr em execucão, lá está a 
responsabilidade dos ministros de esiado, que é a 
verdadeira garantia da nacão. 

Daqui vem que na Frãnça o conselho de estado 
tem tomado outras altribuicões; e todos os escri
p_tores -ooncordão na opiniãÔ de que um conselho 
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de estado em um governo representativo, com o O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente

7 corpo legislativo dividido em duas camaras e com eu continúo na mesma duvida a respeito dos argu
responsabilidade dos ministros. é inteiramente es· mantos que se têm acarretado; e em verdade não 
cusado, é uma dcspeza supertlua. Entretanto a con- entenllo qual seja esta metaphysica. O que me pa
stituição estabelece o contrario e devemos estar rece é que interpreta-se a constituição do modo que 
por ella: não me opponho. Porém digo que é co usa se quer. Eu acho que a constituição diz em termos 
muito difficil e talvez impossível marcar com exa- mu1to claros, que os conselheiros de estado são 
ctidão a responsabilidade deste corpo e muito mais responsaveis pelos conselhos que derem oppostos 
provai-a. Cada um dos seus membros vota segundo ás leis, e em segundo lugar, pelos que derem op
as suas opiniões e estas nascem das luzes que tiver postos ao interesse do estado, manifestamente da. 
adquirido na materia. losos. 

Como se poderá portanto provar a má fé na de- Parece-me que a constituicão fez esta distinccão 
claração do seu voto'? Por consequencia conserve-se e que isto é claro e obvio, aô menos a mim. Como 
o artigo tal qual se acha na constituicão, porque é que se deveria trocar a conjuncção -e- e fazer 
plla nssim o mand_a, porém nada se ãccrescente uma nova redaccão 'l 
mais. Creio que á vista da letra da constituição, todos 

O Sa. CusTomo Dus:-Eu não serei tão indul- os argumentos cahem por terra e que só com razões 
~ forçadas é que se lhe póde dar semelhante inter-

gente como o illustre deputado que me precedeu; pretação. Logo o artigo do projecto não faz mais 
porque estou persuadido que a constituição torna d 1 . · 

0 responsaveis a todos os cidadãos c que nesta classe 0 que exp anar a proprla constlluicão. s votos 
entrão os conselheiros de estado. Do· contrario se- contra as leis expressas são manifestamente dolosos: 
guir-sc-hia que a constituição é inconsequente e isto tem sido unanimemente entendido por todos os 
contradictoria: 0 que é um absurdo. senhores que têm fallado na materia: todos reco-

Eu estou convencido de que os collaboradores nhecem que não póde de maneira algttma aprovei
do projecto da constituição trabalharão para seu tara ignorancia de direito. E como se conclúe que 
hPm, seguindo a regra de que, aquelle que não é 0 § 2• do artigo deve ser supprimido ? Que faz este 
bom para si, menos o ser·á para os outros. E' muito pamgr-apho senão declarar e confirmar aquillo mes-

11 1 d - · mo, em que todos concordão ? Eis a razão porque 
de suppôr qne esses co a >ora ores nao qulzessem te. nho con.fessado que não com~reh.e .ndo a metaphy
tomar sobre si um risco tão gr·ande, como é a res-
ponsabilidade pelo que obrassem. Não julgarão sJca; pms concedem-se os prmctpws e nega-se a 

f consequcncia. fúra de proposito que o seu emprego osse um ver- E . . ( . f 
dadeiro beneficio simllt"s, tomando em partilha ·~Já mostret e com tsto con utarei uma razão, 

\V de que se tem alardeado) que por os ministros de 
pouco trabalho, nenhum perigo e grande interesse. estado serem responsaveis, não se sel!:ue que os 

Os conselheiros de estado hão de ter um officio vi- ~ 
talicio, sem poderem ser demittidos pelo monarcha, conselheiros 0 não devão ser. 1\lostraria agora, se 
hão de ter grossa renda e hão de usar do seu officio tanto fosse nccessario, que o ministorio nada póde 

h 11 influir na maior parte dos negocias, de que trata o 
romo quizerem, dando os conselhos que em res art. 142 da constituição e que comtudo são aquelles 
parecerem, ~inda contra a.s leis e contra a consti- em que se decide da sorte de um estado inteiro. 
luicão, sem mcorrer em crrme algum 1• • • Se a constituicão determina que o poder modo-

Na verdade não ha melhor modo de vida: é o me- rador consulto o "seu conselho em matarias, em que 
lhor beneficio possível. Por isso eu digo que estes o ministerio não tem ingerencia alguma, porque se 
homens, quando fizerão o projecto da constituição, ha de dizer que é desnecessaria a lei da responsa
tratarão do seu bem e não do bem publico. Porém, bilidade dos conselheiros de estado? 
nem essa foi a intelligencia da nação quando accei- Taes idéas são diametralmente oppostas ao es
tou a constituição, nem a assembléa, que é quem pirito e ate á propria letra da constituição : não 
legitimamente a póde interpretar, deve entendei-a podem passar. 
de semelhante maneira. O Sn. CLEMENTE PEREUtA:-Têm-se pronunciado 

Eu creio que a constituição não póde ser incon- duas opiniões, com nenhuma das quaes eu me posso 
sequente. Ella quer que todos f!~ funccionario_s pu- confgrmar. Uma parece querer que os consellieiros 
lllicos de qualquer ordem seJa O responsavets: e de estado só sejão responsaveis pelos conselhos· que 
r:omo póde autorisar uma classe de empregados derem, manifestamente dolosos, oppostos ãs leis 
para obrar sem responsabilidade? ou ao interesse do estado, ou tendo copulativa-

Disse um illustre deputado que os ministros de mente estas duas qualidades ultimas: outra pozém 
estado não exer:utaráõ o que o conselho tiver deli- pretende ampliar a letra da constituição, declarando 
l>erado •:ontra a razão. Porém um ministro de es- a natureza dos delictos em especie. A primeira é 
lado vendo uma tão grande força de votos, póde ser inadmissível i·n solidum. 
induzido a seguir a mesma opinião do conselho. A constitmção é bem clara, e a simples leitura 
E nestas circumstancias hão de ficar isentos estes do art. 143 parece-me que tira toda a duvida. Diz 
filhos da fortuna 'l Elles podem com os seus conse- este artigo. (Leu o artigo.) Isto vale o mesmo que 
lhos atacar a opinião publica e até a salvação pu- dizer : os conselheiros de estado são responsaveis 
hlica, que é a lei das leis: e ainda nesta hypothese em dous casos, 1 o pelos conselhos que derem op
serão inviolaveis? Creio que ninguem o concederá. postos ás leis, 2° pelos conselhos manifestamente 
Este privilegio da inviolabilidade só pertence ao dolosos, que derem oppostos ao interesse do estado. 
chefe do poder executivo: não conheço ou~ro~ ho- Esta intelligen~ia. e. obvia, li!eral, clara, e con
mens inv10laveis. Homens de carne e ossos, mv10Ia- corde com os prmmpws da 1·azao, e os que a pro
veis 1 Afóra o chefe da nação, não reconheço ne- pría constitui~o adaptou por bases. Todo o motivo 
nhum. Portanto não admitto o principio inconsti- da intelligencta contraria está . fundado em uma 
tucional de g:ue os conselheiros de estado _são livre!!. vírgula, que se ach~ entre.a-palavra- estado -;-e-· 
de responsaliililia:de. ·a clausulã - manüestamente dolosos. - Porem 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:07- Página 13 de 19 

276 SESSÃO EU 23 DE JUNHO DE 1826 
uma vírgula de mais não deve servir de embaraço, 
porque o systema de virgular depende da opinião, 
ou vontade de quem escreve ; uns usão de mais, 
outros de menos pontuação. • 

Neste mesmo artigo notamos pontuação de mais, 
o que mostra que se attendeu mui restríctamente 
ás regras grammaticaes. O incidente- que derem 
-podia muito bem deixar de estar entre vírgulas, 
sem alterar cousa alguma no sentido da oração. 
Além disto uma tal intelligencia seria absurda por 
duas razões : 1 • porque a ..:onstituição em seme
lhante caso, admittia a liberdade de dar conselhos 
contra as leis, e caminhava em opposição á censura 
de direito, que sempre suppõe dolosos todos os 
actos contmrios ás leis expressas : 2• porque na 
mesma hypothese, que apontei em ultimo lugar, os 
conselhos oppostos ao interesse do estado, ainda 
que fossem manifestamente dolosos, não tornarião 
os conselheiros de estado responsaveis, se não fos
sem ao mesmo tempo contrarias a alguma lei ex-
pressa. . 

Igualmente me não posso conformar com a opi
nião daquelles, que julgão necessario especificar a 
natureza dos delictos dos conselheiros de estado 
ainda mais do que fez a constituição. Porque a 
mesma constituição os especificou com bastante cla
reza, e tanto quanto basta. 

Os conselheiros de estado não tem outro officio, 
senão o de dar conselhos : logo tambem não podem 
ter out-ro crime de responsabilidade, senão o de 
darem conselhos máos. Ora os conselhos são máos, 
ou quando se oppoem ás leis, ou quando offendem 
os interesses da nação ; e estas duas especies estão 
perfeitamente designadas na constituirão. 

Logo é desnecessaria toda e qualquer outra ex
plicação, que a empregar-se viria a produzir, ou 
confusão no genuíno sentido da constituicão, ou 
um redundante, e vicioso pleonasmo. Pôrtanto 
voto pela suppressão dos §SI 2°, 3° e 4°, do tit .• 3° 
do projecto. E como não póde ser materia de du
vida a natureza dos crimes dos conselheiros de es
tado, assento que nos devemos contentar com a 
especificação, que delles faz a constituicão, poden
do-se redigir o artigo da maneira que sê acha nesta 
emenda, que vou enviar á mesa. 

Tendo assim fallado, leu e enviou á mesa a se
guinte 

« E~IRNDA 

« Proponho a suppressão do art. 1 o. e que se re
dija pela fórma seguinte. 

<< Art. 1. o Os conselheiros de estado, que derem 
conselhos oppostos ás leis, e ao interesse do estado 
manifestamente dolosos, !:ierão condemnados na 
destituição do seu lugar, e na pena de prisão de 1 
a 3 annos. - Clemente Pereira. )) - Foi apoiada. 

O SR. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, eu pro
pnz a suppressão -dos numeros deste artigo, e não 
a suppressão do proprio artigo, que é copiado lite
ralmente da constituição. Eu estou concorde com 
a opinião daquelles, que descobrem falta de preci
são na doutrina do artigo da constituicão ; pois 
não é de suppor que nella se compilasse Úm só ar
tigo, que não podesse ter cumprimento. 

Muitas vezes uma vírgula faz mudar inteiramente 
o sentido de um período ; e na realidade se se ti
vesse posto um ponto e vírgula depois da palavra 
- lei - então a intelligencia seria a verdadeira. A 
sorte de um estado inteiro póde depender de um 
só -voto do conselho de estado, e por isse não podem 

os seus membros ser ímmunes da responsabilidade 
todas as vezes que se lhes conhece dolo. Toda a 
razão do equivoco está na pontuação do artigo, ou 
como querem outros senhores, no emprego que se 
fez da conjuncção -e- em lugar da disjuuctiva 
-ou -; pois eu estou persuadido, como já disse, 
que os compiladores da constituição não havião de 
inserir um artigo inutil, e que na pratica se torna
ria inteiramente nullo ; e ainda que o pozessem, 
nunca se poderá su ppor que a nação assim o en
tendesse e quizesse, quando acceilou a constitui
ção. 

Todavia eu insisto na suppressão dos paragra
phos porque os julgo desnecessarios. O SI 2° declara 
manifestamente dolosos os conselhos contra leis 
expressas ; mas já houve quem demonstrasse que 
esta doutrina sempre se subentende pelos princí
pios uníversaes de direito, e por isso é redundante 
neste lugar. O Si 3° só serve para desculpar os que 
forem arguidos. O monarcha, quando nomêa um 
conselheiro, deve escolher um cidadão integro e 
habil, para lhe dar conselhos justos e sabios ; e 
estas qualidades não pertencem exclusivamente aos 
que têm estado em Pariz, ou Londres, ou Vienna 
d'Austría. O que se quer é que elle tenha suffi
cientes luzes e virtudes. Portanto este paragrapho 
é contra a justiça universal. 

O SR. VERGUEIRO:- Parece-me que se não pódr. 
entender a constituição, senão como se tem de
monstrado. Dous são os casos em que ella torna 
responsaveis os conselheiros de estado: 1° quando 
derem conselhos contra a lei : 2° quando os derem 
contra os interesses da nação, sendo manifesta
mente dolo$os. (Apoiado I) 

Se no artigo se tivesse usado de outra redacção, 
ou pontuação, ficaria a materia clara, e sem equi
voco. Esta interpretação é obvia, e inteiramente 
analoga ao espírito da mesma constituição, e ao 
que ella estabelece ácerca dos ministros de estado, 
que não .devem ficar de peior condicão do que os 
conselheiros. • 

Os votos em conselho podem ser dados contra a 
lei, e contra o interesse do estado ; na primeira 
hypothese sempre se entendem dolosos: não é 
preciso que a constituição assim o declarasse, exi
gindo além disto a circumstancia de ser manifesto 
o dolo. E' portanto unicamente na segunda hypo
these que se deve entender esta clausula. Do con
trario seguir-se-hião os absurdos, que já forão de
monstrados por mim, e por alguns senhores. Por 
estas razões animei-me a fazer a emenda, que en
viei á mesa, e que põe o artigo da constituição em 
maior luz, dividindo-o em dous. 

E para tirar todo o escrupulo á camara, devo di
zer que este artigo da constituição não é daquelles 
que se chamão propriamente constitucionaes no 
art. 178, e que por esta causa se não podem alterar. 
Os poderes políticos podem existir sem existir o 
conselho de estado. Por isso nenhum receio póde 
haver em se admittir esta explicação, que na reali
dade nenhuma alteração faz ao artigo, antes o põe 
em maior clareza. Conclúo de quanto tenho dito, 
que fica preenchido o fim da constituicão, expli
cando-se a doutrina pela maneira que "apresentei 
na minha emenda, e supprimindo-se os numeras, 
que se lhe annexarão no projecto. 

O Sa. SoLEDADE : - Pedi a palavra para enun
ciar o meu voto em mui poucas palavras. Não me 
conformo com a divisão que fez o Sr. Vergueiro na 
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emenda, que apresentou. A constituição está cla
ríssima, e as duvidas, que se suscitarão, nascem da 
supposição de se haver supprímido na sua redacção 
a partícula- ou-, que ao meu ver não era na
cessaria. 

Nós não precisamos interpretar um artigo, que 
não apresenta obscuridade alguma; antes a divisão 
que delle se quer fazer, é que mostra desconfiança 
na sua verdadeira intelligencia. Todos estão con
cordes, em que os conselhos dados contra a lei são 
criminosos, ainda que não sejão manifestamente 
dolosos ; porque a lei sempre suppõe dolo em quem 
contra ella obra. 

E para que exigirá que este dolo seja manifesto ? 
Por consequencia eu me declaro pela emenda do 
Sr. Clemente Pereira, q1te é a mais conforme á 
letra da constituição. 

o Sn. VASCONCELLOS:- A camara tem-se pro
nunciado bem claramente pela emenda do Sr. Ver
gueiro. A divisão, que nella se faz, do artigo da 
constituição, é muito luminosa e necessaria para 
prevenir sinistras interpretações. (Foi geralmente 
apoiado.) Por isso eu requeiro a votação. (Apoiado.) 

Julgou-se discutida a materia, e procedendo-se á 
votacão, foi rejeitado o artigo segundo estava redi
gido·; e approvando-se a emenda do Sr. Vergueiro, 
decidio-se que fosse á commissão com a emenda do 
Sr. Clemente Pereira na parte relativa rls penas : 
ficando por isso prejudicada a do Sr. Vasconcellos. 

Então interrompeu-se a ordem do dia para dar-se 
lugar á leitura executada pelo Sr. 1 o secretario de 
alguns officios recebidos durante a discussão, e 
concebidos nos termos seguintes. 

OFFICJOS 

Primeiro 

<< Illm. e Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex. 
os papeis, que de ordem da camara dos deputados 
pedio o antecessor de V. Ex. em officio de 22 de 
Maio passado, relativos aos direitos de entrada 
estabelecidos na província de 1\Iatto-Grosso, e são 
todos os que existião no thezonro nacional sobre 
semelhante objecto; os quaes V. Ex. levará ao 
conhecimento da camara. Deus guarde a V. Ex. 
Paço 23 de Junho de 1826.-Visconde de Baependy. 
-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. » 
- Foi remettido á commissão de Fazenda. 

Segundo 

« lllm. e Exm. Sr.·- Tendo exigido do thezouro 
nacional todos os papeis, que V. Ex. de ordem da 

~t.camara dos deputados pedio no seu o.fficio de 8 do 
fcorrente, e pudessem ministrar esclarecimentos 
; sobre a junta de gratificação de diamantes, e me
'.lhoramento de mineração do Cuyabá; vierão da-

quelle tribunal os originaes, e cópias constantes 
das relações, que os acompanhão; que tudo envio 
a V. Ex. Pilra o fazer presente á camara. Deus 
guarde a V. Ex. Paço, em 22 de Junho de 1826. 
-Visconde de Baependy. -Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. )) -Foi á commissão 
de legislação. 

Terceiro 

« lllm. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex. para 
serem presentes · á camara dos deputados tanto o 
officio incluso do pbysico-mór, inspector geral dos 
hospitaes militares, relativos a semelhantes estabe-

leeimentos, como a conta da despeza feita no anno 
de 1825 com os ramos de admimstracão militar na 
província de S. Paulo. Deus guarde á V. Ex. P aco 
em 23 de Junho de 1826.- Barão de Lages . ..:.. 
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.» 
-A' com missão de guerra. 

Tornando-se á mataria da ordem, entrou em dis
cussão o titulo 2° do projecto de lei sobre a respon
sabilidade dos ministros e secreta rios de estado. 
(Vide a sessão de 30 de 1\Iaio.) E havendo o Sr. se
cretario Costa Aguiar feito a leitura na fórma do 
estylo, pedio a palavra, e orou pelo modo seguinte 

O Sa. VAscoNCELLos :-Senhores, eu vou mos
trar, como o titulo do processo, que se acha no 
projecto C) apresentado a respeito da responsabili
dade geral, é preferível, na parte relativa aos mi
nistros e conselheiros de estado, a este titulo, que 
agora entra em discussão, razão porque eu offereco 
como emenda. • 
. Analysarei o titulo ..• (Leu os dons primeiros pa

ragraphos.) No projecto geral esta doutrina é mais 
bem expressada, e mais ampla. Alli se declara, 
que todo o cidadão póde denunciar os ministros por 
infracção da constituição, e das leis. etc. E faz-se 
a distincção entre a accusação e denuncia, de uma 
maneira conforme aos princípios de direito. (Leu 
o~ 3.) 

Este paragrapho é desnecessario. Se a denuncia 
ha de ser feita nesta camara, pertence ao seu regi
mento, e não a uma lei a especificação do modo, 
por que ella ha de ser apresentada quanto ao for~ 
mulario. Segundo o nosso regimento já temos 
acautelado todas e!;tas solemnidades de assignaturas 
reconhecimentos, etc. a respeito d<Hodos os reque
rimentos, que vem á camara ; portanto é inutil 
declarai-o na lei. (Leu o 5°.) A disposição deste 
paragrapho acha-se nas ordenações do reino, não é 
causa nova. 

E para que havemos de repetir as regras estabe
lecidas nas nossas leis geraes, e que são e sempre 
forão seguidas religiosamente ? Esta repetição além 
de nos fazer perder tempo em discussões int1teis, 
só servirá de suscitar contestações na prat1ca, pois 
apontão-se os requisitos estabelecidos por lei, c pre
terem-se outros, que são igualmente necessarios, 
e firmados por lei, resultando daqui haver lugar a 
uma bem fundada duvida, e é, se as formulas não 
apontadas nesta lei se achão ou não revogadas. 
(Leu o 6. o ) Eu quizera que a denuncia sempre fosse 
feita á camara directa e immediatamente. 

A camara póde lembrar muitas circumstancias, 
que não occorrão á commissão. A camara ouvirá a 
commissão sobre a denuncia, porém esta deve-lhe 
ser primeiro apresentada. (Leu os §§ 7 e 8, e ao 9 
disse ) esta é a lei geral para todos os casos, isto é 
das nossas ordenações, nem temos nada a accres
centar-lhes, excepto, se se quizerem aggravar as 
penas. ( Leu o § 10) Eis aqui uma anomalia. A 
camara é que ha de mandar notificar as testemunhas, 
e se estas não quizerem obedecer, é necessario fazer 
uma requisição á autoridade competente, para os 
compellir a comparecerem 1 Nesse ~aso seja embora 
feita a notificação das testemunhas pela autoridade 
respectiva, porque não parece bem, que depois que 
uma testemunha desobedecer á camara, se requeira 
á autoridade para a mandar citar. 

Se a camara não póde compellir, e fazer-se obe-

(*} Vide a sessão de 29 de 1\laio. 
70 
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decer, tambem não p6de mandar notificar, Os 
communs em Inglaterra têm o poder de mandar 
aquelles, que lhes não obedecem em casos de sua 
competencia. (Leu o § 11) Não me posso confor
mar com esta doutrina. Neste paragrapho estabe
lece-se que se proceda á pronuncia, e se decrete a 
accusacão sem audiencia da parte. Isto só poderá 
ter lugar em raríssimas hypotheses. Dirão que tal 
é o methodo seguido pela no~sa legislação actual, 
porém a nossa legil'lação deve ser reformada em 
muitos pontos, principnlmente nos artigos, que 
tratão do processo civil e criminal. 

:\"ós devemos reformar os processos das pronun
cias, e pede a razão que prind{1iemos já com este. 
Demais, Sr. presidente, os ministros de estado 
tratão de muitos negocios de alt<1 ímportancia, c 
que não estão ao alcance do publico. Póde por isso 
parecer crime o que na realidade não é. porque 
i~norão-se algumas circumstancias, que fazP.m va
nar a momlidade do acto. Senho1·es, a decisão dos 
altos problemas políticos é diillcilima, póde parecer 
ju5to o que não é, e vice 'l..'ersa. Qual será pois a 
razão porque senão dem OU\'iro ministro? Convém á 
nossa dignidade, e fama não decretarmos accusação 
algum:~ temerariamente. Do contrario cahiremos. 
E' portanto indispensavel que se observem as sau
daveis cautdlas propostas no projccto geral. Além 
disto devemos ponderar que logo que se decreta a 
accusaçüo fica o ministro suspenso, e que este effeito 
;~inda q~:~e temporario seja, e reparavel, é todavia 
um damno, uma pena. 

Esqueceu-me falia r ao ~ 4°, deste projccto, 
que corresponde ao arl. 4. o do da lei geral. 
Nós não podemos ommittir a declaração ou ex
cepçiio que se acha neste artigo. Podem haver cir
cumstancias taes, que o denunciante não lenha 
meios de adquirir, c apresentar os documentos ne
cessarios para prorar a denuncia, ou queixa. E en
tretanto ha de o desgra~.:ado continuara ser oppri
mido, porque não póde obter esses documentos? E 
nessa hypothese não bastará uma declaracão cir-
cumstanciada, que faça crivei o facto? • 

Creio que ninguem dc!xará de adoptar com pre
ferencia o artigo do projecto geral, pois nelle se 
previne esta hypot.hese, e se dá o conveniente 
remedio. Eu citarei um exemplo, de que todos nós 
temos conhecimento, e é o caso dos militares, I{Ue 
rcq;uererão a est~ .camara sobre a sua injusta prizao. 
P01s aquelles mll1tar.,s, que estavão presos nas for
t~lezas, podião ilpromptar os documentos necessa
r~os _para comprovar _a violencia, _com que alli os re
tmllao com mfraccao da conshtuicão 't Portanto é 
indispensavel a exêepcão, que se estabelece no art. 
4, do projecto geral,· aliás a liberdade dos pvvos 
não._poder~ ser de~endida como deve. (Leu o g 12). 

l\ao se1 a razao, porque o parecer, que a 
commissão der para a pronuncia não ha de ser 
tamber? remettido impresso, para que se conheção 
os motivos, que teve a camat"a para decretaraaccu
sação . . (Leu o§ 16) Neste pat"agrapbo exceptua-se 
o pres1dente do senado do numero daquelles, que 
p_odem ser recu~ados pelo denunciante ou denun,. 
c1ado. O~a o pres_1dente de qualquer corporação pela 
g1·ande mfluenC1_a, gue tem sobre ella, póde muitas 
vezes cooperar md1rectamente para as resoluções, 
que se tomarem. Exemplos temos nas camaras 
de Inglaterra e Fran<;a, onde os presidentes influem 
muito nas decisões~ c por isso eu sou de voto 
que o presidente do senado entre ·no numero dos 

que podem ser recusados. Isto não admitle duvida 
alguma. 

Demais eu quizera que o acusador fosse esta 
camara dos deputados, em desempenho da letra da 
constituição, que declara muito expressamente que 
a accus!lção pertence a estaca mar a, e nos casos, em 
que lhe não compete, pertence ao procurador da 
corôa, é o artigo48da constituição. Portanto ha de ser 
a camara dos deputados, e não um miseravel, que não 
tem os meios dll proseguir no processo, nem as 
forças neeessarias para combater o seu adversario 
poderoso. No projecto geral tinha-se feito uma al
teração a este respeito, a accusação era encarregada 
a uma commissão de trcs membros da camara do5 
deputados. Na verdade um accusador do povo nada 
vale, c pouco mais vale o procurador da corôa, que 
é erP-atura do ministerio, e não ha de querer indis
por-se com os seus membros. Nem o procurador da 
corôa está versado nos altos negocios politícos, para 
responder convenientemente á contrariedade do 
accnsado. 

No § 29 temos. iguaes incoherencias, ( leu) esta 
disposição é contra todos os princípios constitu
cionaes. Ser obrigado o denunciante a prestar fiança 
quando o póde ser qualquer deputado, ou senador 
ou a propria camara dos depútados ! Se isto assim 
fosso no caso de interesse publico, passe, porém 
pelo interesse particular! Finalmente quanto tenho 
exposto basta para mostrar que este titulo tem 
muitos defeitos, c que alguns dos seus nurneros são 
inteiramente contrarios á constituição, sendo pre
ferível o do projecto geral, que por isso offercço 
como emenda em seu lugar. 

Tendo finalisado o seu discurso leu, e enviou á 
mesa esla 

<< lXDICAÇÃO 

<c Peço que se supprima o processo da lei em dis
cussão, e que se <1dmitta á discussão o da lei da res
ponsabilidade geral na parte, que trata particular
mente dos ministros de estado.- VasconceUos ». 

Foi apoiada, e por isso versou a discussão sobre 
a preferoncia entre os dous títulos, tendo logo a 
palavra 

O Sn. AMIEIDA E ALBUQUERQUE : - Cada um tem 
o seu modo de pensar. Na minha opinião o processo 
apresentado como emenda não é admissivel, por ser 
inteiramente noYo, e sem analogia alguma com o 
nosso actual systema .de processos. E' verdade que 
todas as instituições, que tem o seu principio na ordem 
constitucional, são novas entre nós, porém appli
cadas, o mais que podem ser, aos nossos costumes 
e circumstancias. Eu estou certo que os compila
dores da constituição a organisarão com artigos ex
trahidos de diversas constituicões muito conhecidas, 
porém adoptárão tão sómente· aquillo, que podia ter 
applicação ao nosso estado politico, · procurárão 
adaptal-a aos nossos usos, religião, forma antiga de 
governo, localidade, etc. Ora debaixo destas mesmas 
vistas eu, organisando este projecto, diligenciei pôr 
na maior harmonia este novo processo com o nosso 
actual methodo. Poderá desagradar ao illustre de
putado, e a mais alguns senhores, que pensão de 
aiversa maneira, qnanto a mim assento que este é 
o meio mais prudente de proceder nesta ma teria. 

Não duvido que a forma de processo, introduzida 
~elo illustre deputado no s~u projecto, tenha qu~~:
lidalks absolutamente superiores, porém não relat!
vamente ao nosso fôro. A forma, que eu adopte1~ 
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tambem é deduzida das melhores instituições e cos
tumes das outras nações, porém tive o cuidado de 
não admittir tudo, para innovar tudo, o que já 
e~istia entre nós, e devia ser conservado, porque 
nós temos muitas instituições boas no nosso fôro. 
Escolhi portãnto só aquíllo que me pareceu conve
niente, conservando o que já existe entre nós digno 
de approvacão e é nisto que desagradei ao illustre 
deputado. €is a razão porque eu disse que cada um 
tem o seu modo de pensar. O illustre membro quer 
que se introduza um methodo de processo intéira
mente novo, e que nada tenha de analogia com o 
systema aclual, e eu assento ser mais prudente 
ligar os novos institutos com a boa pratica usada 
entre nós, eis a razão da ditrerença. Poderia ai
legar em meu iavor ( e csto exemplo bastaria para 
convencer) o máo resultado que se tem tirado da 
cxtemporanea introducção dos jurados em algumas 
nacões. 

Êste juízo é reconhecido pelo melhor, porém como 
não tem sido applicado com a prndencia, que requer 
a cxtirpaçã.o de inveterados \1abitos, ainda que má os 
sejão, não tem produzido os atreitos, que se espe
ra,•ão, e de que gozão aquellas nações, que á seculos 
estão preparadas para o receber. 

Quer o honrado membro que esta camara desem
penhe o ollicio de accusador. Ora a constituição faz 
a ditferen~a das "Partes, que ro"?resentão no pro
cesso dos ministros de estado a camara dos depu
tados e a camara dos senadores, aquella pertence 
decretar a accusação, e a esta julgal-a, l'lorém não 
Yejo escdpto na constituição o modo, com que a ca
mara dos deputados se ha de converter em acu
sadora, nt~m sei cômo isto se deduza da letra e da 
mente da constituicãu. Semelhante intelligencía, 
Sr. presidente, até" me parece repugnante .••. (O 
illustre orador continuou ainda por algum tempo, 
mas o seu discurso não pôde ser colhido pelo ta
chigrapho ). 

O Sn.. Cn.uz FF..n.n.EU\.A. ~-Não entrarei na questão 
da preferencia, porque, ou se adopte um, ou outro 
projecto, este titulo sobre o. processo. n~o ha de 
-passar sem as emendas, que se 1ulgarem mdlspensa
veis. Lembrarei sómente uma circumstancia essen
cialissima, que, no meu parecer escapou aos com
piladores de ambos os \)rojectos, para que a com
missão, quando redigir de novo o titulo, a tenha ep1 
toda a consideração. Não se aponta nestes projectos 
a grande ditrerenca, que se deve notar entre o di
reito publico e o particular, para que possa ter ca
bimento a denuncia na camara dos deputados. Desta 
falta podem resultar graves inconvenientes. Não 
terá a camara outra cousa a fazer, senão admittir a 
qualquer individuo, que pretenda denunciar os mi
nistros de estado, ainda por culpas, cujo conheci
mento deve pertencer aos tribunaes de justiça! 
Esta camara só pôde receber as denuncias de di
reito publico, e pelos crimes éspecificados nesta lei 
de responsabilidade, os outros delictos pertencem 
ás leis geraes, e aos tribunaes proprios para julgar. 
Deve-se portanto, ao meu ver, ter em consideração 
esta ditferença .entre o direito publico, e o parti
cular. 

Se qualquer cidadão é offendido pelo governo, 
póde declarar a um dos meQtbros desta camara, o 
deputado proporá ã camara, e a camara depois dos 
exames necessarios nomeará o accusador. Pela ma
neira, porque se acba organisada em ambos os. pro
jectos a forma da denuncia, estão confundidos os 
princípios de direito publico, contra a boa razão, e 

a opinião de muitos escriptores. Previno isto, para 
que a commíssão o tenha em conta, quando formar 
a nova redaccão. 

O Sa. VA;CONCELLOS:- Sr. presidente, eu só 
direi duas palavras para responder ao illustre de
putado. Se é admissivel o que este illustre membro 
acabou de proferir, então risque-se o artigo da con. 
stituicão, que permitte a accusacão dos ministros de 
estadÕ, porque emquanto elle"existir, ha de haver 
liberdade para denunciar estes funccionarios, e a 
denuncia ha de ser de direito publico, e permitticla 
a qualquer cidadão. Que quer dizer decretar a accu
sação? Qual é a differença que a constituição faz 
entre direito publico1 e direito particular? Os es
criptores fazem essa uifferença, porém a nossa con
stituição a não fez. Os escriptores francezes assim 
pensão, porém nós somos brazileiros, a nossa con
stituicão é brazileira, ella quer que os ministros 
sejão · etfectivamente responsaveis, que todos os ci
dadãos os possão denunciar, e que este processo 
seja feito na camara dos deputados. Para que ha
vemos de argumentar contra a letra da cons~ituição? 
Quanto ao mais reporto-me ao que expend1 na ana
Jyse, que fiz, ao titulo do projecto do Sr. Albu
querque que, pois mostrei que a maior parte dos 
seus artigos são auti-constitucionaP.s. 

Não é o amor da novidade, nem o desejo de refor
mar tudo, o motivo da censura que fiz ; é antes o 
dever, que nos impõe a constituição, que me obriga 
a reprovar os costumes, e as instítuicões, que se 
oppõe á sua pratica. • 

Eu sou o mesmo que reprovei os artigos. r;ue re
petem as disposições escriptas nas nossas antigas 
leis, que tem todo o cabimento no processo, de que 
se trata. 

E como po~so ser taxado de amante da novidade, 
e de fanatico pelas reformas 'l 

Da mesma sorte mostrei, que o titulo continha 
muitas doutrinas supertluas, porque erão expressas 
nas ordenações, ao mesmo passo que ommittia ou
tras de indispensavel necessidade. 

Conclui então e conclúo ainda agora, que o titulo 
da lei geral é em todc o caso preferivel, porque 
nelle se acha tudo quanto é necessario. 

O SR. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, quero 
saber se esta materia se discute em globo ou por 
paragraphos; porque. se se trata do titulo por para
grapbos, então eu peço á V. Ex. que chame á or
dem os illustres deputados. 

O Sa. PRESIDENTE:- Estã em discussão a pro
posta, que o Sr. Vasconcellos fez em fórma de 
emenda. 

O Sa. LINO CouTINHO :-Nesse caso digo que esta 
indicacão ou emenda já está prejudicada; porque a 
camarâ já decidio .que o projecto especial dos ~i
nistros e conselheiros de estado entrasse em dis
cussão em todas as suas partes. Não resta ao 
Sr. deputado senão fazer as emend~s que. lhe. pare
cerem. Porém pretender que o titulo mteuo do 
outro projecto seja substitu_ido a este, para entrar 
em discussão, parece que nao tem lugar algum. 

O Sa. SouzA FaANCA:-Segundo a ordem esta
belecida pelo ~osso rêg~ento, o projecto em dis
cussão, tendo sido recebido em todas as suas partes, 
não pôde ser substituído por outro ~ualquer, ainda 
que melhor seia. Já agora deve contmuar a diseus
são sobre elle em todos os seus artigos, podendo-se 
offerecer as emendas, que. pa·recerem prefe~iveis a 
qualquer dos Srs. deputados. O contrario sena mar-
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eharmos em opposíção ao que jã estã vencidt? nesta 
eamara. Eu approvarei as emendas, que o_lllustre 
autor do projecto geral apresentar, deduztdas da 
doutrina do seu projecto, uma vez que me agrada
rem, porém nunca admittirei ••• 

O Sa. LINO CoUTINHO (interrpmpendo):-Sr. pre
sidente, eu peço á V. Ex., que faça observar a or
dem. 

o Sa. so·uzA FRANCA (continuando) :-A discus
são deve versar sobre· o titulo 2° do projecto rece
bido pela camara; mas o illustre deputado póde 
offerecer as emendas que quizer sobre os seus arti
gos. Isto é o que eu queria dizer; e creio que fallo na 
ordem. 

0 Sa. V ASCOXCELLOS ·-0 que a C3Jllara decidio é 
que este projecto, por ser mais abreviado, entrasse 
primeiro em discussão. Eu .estou ~em c~rto. ~o que 
se deliberou. O meu proJecto nao fo1 ~eJeitac!_o; 
deu-se prefcrencia ao outro por aquella umca razao. 
Quem me póde pois tolher o direito de o offerecer 
como emenda ao titulo em discussão? 

Nem devemos perder tempo com semelhante du
vida. O projecto geral está impresso para os senho
res poderem Yêr e examinar o titulo do processo_ e 
julgar da sua preferencia. Supponha-se que nao 
existia este projecto de lei geral e que eu reprovando 
o titulo em discussão, apresentava como emenda 
um novo titulo organisado nos termos em. que es!á 
concebido o do projecto geral: quem me dtspulana 
essa faculdade 1 

Agora accrescento que este titulo, que eu offe
reco como emenda, é mais conforme á decisão da 
cainara, por não ser tão difuso como o áo projecto 
do St·. Albuquerque ; e aqui tenho mais uma razão 
em seu abono. Requeiro portanto que vão ambos á 
commissão para coordenar um novo titulo. A com
missão escolherá o que parecer melhor de . ambos 
elles e nos poupará muito tempo e trabalho. 

O Sn. Lnw CouTI~Ho :-Decidio-se que entrasse 
em discussão um e não outro projecto, porém não 
se decla1·ou a razão da brevidade, nem a camara de
clarajámais a razão de suas deliberações. A razão 
da brevidade foi uma das que se produzirão na dis
cussão, mas não foi a unica. 

Disse o illustre deputado que voltando os dous 
titulos á commissão para refundil-os em um só, vem 
a poupar-se muito trabalho e tempo. Mas, eu n~o 
sei como a commissão ha de deixar de ter attençao 
ao que está vencido nesta camara, quando houver 
de proceder á nova redacção. Demais, se se auto
risa a conunissão para fazer as reformas que enten
der necessarias, póde muito hem acontecer que ella 
não receba a doutrina de um e outro projccto, e 
adopte outras quaesquer emendas, que de novo se 
propuzerem. 

Porém não me opponho já; torne muito embora 
á commissão: ella dirá e fará o que lhe parecer con
veniente e a camara resolverá. Com tudo não posso 
admittir a razão que se dá de poupar tempo e tra
balho, uma vez que qualquHr que seja a doutrina 
apresentada pela commissão, sempre está sujeita 
igualmente ás alterações que se propuzerem e a ca
mara adoptar. 

O Sa. VERGUEIRO:-Senhores, é a questão, se 5& 
deve preferir o titulo do processo da lei geral ao da 
lei particular, que actualmente está em discussão. 
Ora, a camara decidio que se tratasse com prefe
rencia do projecto de lei, sobre a responsabilidade 
dos ministros e conselheiros d~ esta.do ; e o titulo, 

que se prete_nde substituir, pos~o que _seja ~xt.ra
hido do proJecto geral, é todavia parbculanssimo 
do processo dos ministros e conselheiros de estado 
e não do dos empregados em geral. Portanto esta 
questão não estã prejudicada, como se pretende in
culcar. A constituição determina que est~ processo 
e julgamento sejiio. por uma fórm_a espeCial; .apre
sentão-se dous proJectos que tratao deste obJecto; 
quer-se por isso saber qual é o melhor. "!--ogo não 
está decidida a questão, como se quer insmuar. 

Porém, nós podemos muito bem prescindir desta 
argumen~ação que é totalmente escusada. O illustre 
deputado não pretende preferencia ao titulo que 
apresentou; limitou-se unicamente a oiTerecel-o 
como einenda ao titulo em discussão, e o sujeita á 
approvacão da commissão. Se se diz que não são 
admissíveis emendas geraes, eu citarei a prat_ica se
guida até agora, além de não se achar no regimento 
declaracãó alguma a tal respeito. 

Sobrê esta mesma lei tem-se apresentado emen
das geraes a artigos inteiros e nem por isso têm 
sido rejeitadas. E' verdade que semelhante me
thodo não se deveria seguir, pelos grandes emba
raços em que poem as commissões encarregadas da 
redaccão, como já tem acontecido na de leis re
gulamentares a que pertence. Porém ainda se !lão 
allegou esse inconveniente para não serem ace1tas 
emendas geraes. . 

Por conclusão quer se decida de uma fúrma, quer 
de outra, sempre prevalece o direito que. tem_ o 
honrado membro,para que se tome em constderaçao 
a sua proposta: 

O SR. CLEMENTE PEnEIRA:- Eu não descubro 
inconveniente algum em admittir o titulo do proje
clo geral como emenda a este que entrou em dis
cussão. ~Ias eu quizera que se nos désse tempo de 
os examinarmos com algum vagar. 

A indicacão ou emenda que foi <i mesa, pede a 
suppressão ·do titulo em discussão; e eu nelle des
cubro muitos artigos, que merecem a minha appro
vação. Ainda não examinei com attenção o outro, 
que se pretende substituir; talvez o mesmo acon
teça com muitos dos illustres membros desta ca
mara; e por isso não julgo fóra de proposito, que 
esta mnteria fique adiada até amanhã para se poder 
votar com todo o conhecimento de causa. Esta é a 
minha opinião. 

Havendo já antes terminado o tempo designado 
para a disc11ssão periodica deste projecto, declarou 
o Sr. presidente adiada a materia pela hora, Porém 
antes de se passar á 2 4 parte da ordem do dia, par
ticipou o Sr. secretario Costa Aguiar, a recepção e 
fez a leitura dos seguintes 

OFFlCIOS 
Primeiro 

<< Illm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex. por ordem 
de S. M. o Imperador, os dous incluso, oflicios que 
acabo de receber do presidenreda Parahybado Norte, 
del4 deAbril deste anno,umdelles corno mappada 
populacão da província e o outro com a relação das 
escolas' della; para que, unidos aos que já tenho en
viado sobre estes mesmos objectos, se lhes dê a di
recção que julgar conveniente a camara dos depu
tados. 

« Deus guarde â V. Ex.-Paço, em 23 de Junho 
de 1826.-Jose Felicianno Fermzndes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.»
Dirigirão-se os officios mencionados ás commissões 
de estatística e de instrucção püblica. 
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Segundo r ... 

« lllm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex., para que 
seja presente á camara dos deputados,a inclusa co
pia do decreto de 16 do cortente, pelo qual houve 
por bem ordenar S. M. o lmper.ador, que se pa
guem pelo thesouro publico as folhas dos ordenados 
e despezas, tanto da referida camara, como da dos 
senadores. 

a Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 23 de Junho 
de 1826.-José Felicianno Fernandes Pinheiro.
Sr. Jose Hícardo da Costa Aguiar de Andrada.>, 

Copia 
cc Hei JIOr bem que pelo thesouro publico, se pa

guem as folhas dos ordenados e mais despezas das 
camaras dos senadores e deputados da assembléa 
g~rallegislativa deste imperio, relativas á presente 
sessão e que forem assignadas pelos secretarias das 
respectivas camaras. O visconde de Baependy, do 
meu conselho de estado, ministro e secretario de es
tado dos negocios da fazenda, e presidente do mesmo 
thesouro publico, o tenha assim entendido e faca 
executar com os despachos necessarios. -

«« Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Junho de 
18267 5° da mdependencia e do imperio.-Com a 
rubr1ca de S. i\1. o Imperador. -José Felicianno 
Fernandes Pinheiro.- Está conforme.-Tileodo1·o 
José Biancardi.»-Ficou a camara inteirada. 

Terceiro 
cc Illm. e Exm. Sr.- Havendo baixado ao the

souro pulllico um decreto em data de 16 do cor
rente, pelo qual S. 1\1. o Imperador manda que se 
paguem as folhas dos ordenados e mais despezas 
das camaras dos senadores e deputados da assem
bléa geral legislativa deste imperio, relativas á pre
sente sessão e que forem assignadas pelos secreta
rios das respectivas camaras; julgo necessario fazer 
esta participação á V. Ex., para que a faça presente 
á camara dos deputados, afim de que na sua secre
taria se apromptem as folhas por onde se deve fazer 
o pagamento e me sejão remettidas. 

c< Deus g~arde á V. Ex.-Paço, em 23 de Junho 
de 1826.-Vtsconde de Baependy.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.>,-Ficou a camara 
inteirada: 

Entrou-se então na 2a parte da ordem do dia, que 
era a continuação da discussão do art. 3° do pro
jacto de lei, ácerca das cartas dos alumnos das aca
demias medico-cirurgicas, adiada da sessão prece
dente. E logo que o Sr. 1 o secretario fez a leitura 
I! o artigo e da emenda que o Sr. Maia offerecêra, e 
fôra apoiada na mesma sessão, o Sr. Clemente Pe
reira, depois de breve preambulo, mandou ã mesa 
est'outra 

« EMENDA 

cc As cartas serão passadas em lingua brazileira 
e impresssas em pergaminho; e que se supprima 
tudo o mais.-Clemente Pereira.)) 
· Sendo apoiada, entrou em discussão, tendo a pa

lavra 
O Sn. VERGUEIRO :-Eu proponho a suppressão 

deste artigo e de tudo o mais que segue, porque não 
dPscubro cousa alguma, que seja necessaria. (Leu . o 
artigo.) Se acaso se não declarar em que língua se 
ha de escrever a carta, que acontecerá 't Passar-se-

. ha em vulgar. E para que se hão de passar estas 
· Sart~s em ~a ling_ua estr~ha 1 Se é p~a fazel-as 

entendidas das nações, então melhor seria escre
vêl-as em francez, por ser um idioma mais genera
lisado; e se é pela belleza do díalecto, passem-se em · 
grego, por ser um idioma mais perfeito e rico. 

Quanto ao importe do feitio e mais despezas, já 
se entende que ha de ser pago por quem receber a · 
carta e portanto é escusado fazer-se disto menção 
e melhor é que seja supprimido. (Apoiado.) ' 
. O SR. Lnm CouTINHO :-Sr. presidente, serã pre

CI~o analysar o que se tem dito contra este artigo. 
D1sse-se que tanto. es~e, como os ·mais que se seguem 
devem ser supprlmtdos por desnccessarios. Se o 
honrado membro tivesse presente os estatutos das 
e~;colas medico-cirurgícas, certamente não avanca
ria semelhante proposição; porque então saberia 
que se devem passar duas qualidades de cartas · pois 
ha çirurgiões, que só têm cinco annos de estudos, e 
ha outros que frequentão mais um, as prerogativas 
que se concedem a estes, são muito mais amplas 
do que as que têm aqul'lles: e não se lhes deve~ 
passar.cartas de outro theor? 

Pois o estudante, que frequentou o cur~e cinco 
annos, ha de ter a mesma carta, que se passa 
áquelle, que frequenta mais um anno, e desempenha 
os exames de distinccão? 

Os _pri~eiro~- são cirurgiões simpliciter, e os ou
tros sao ctru~gwes formados, e gozao de mais algu
mas prerogauvas. Logo não são escusados os artigos 
desta lei. 

Reprova-se a pratica de se passarem estas carlas 
em portuguez e latim. Sr. presid~nte, o honrado 
membro, que se declarou contra este uso, não des
conhece que a lingrta latina é á muito tempo a ver
dadeira língua universal. Elle sabe muito bem que 
em todas as academias, lici~os, c universidades do 
mundo os diplomas são passados neste idioma. 

Quer que se escrevão em francez: porém, senhores, 
em França tambem se adaptou, e ainda se conser\'a 
o uso de escrever estes diplomas em latim: em In
glaterra segue-se o mesmo; e assim em todas as 
partes do mundo. O mais que se tem feito é pas
sarl·m-se em vernaculo de um lado e em latim do ou
tro. Tal é o respeito e estima que ainda hoje se dedica 
a es1a Ungua, que geralmente se conceilua da civili
sação de qualquer povo, que a cultiva, pelo· uso 
que della faz; e a este respeito contarei uma anec
dota. 

úm cadete portugu~z passando por certa unh-er
sida~e da europ~, vio-se obrigado a fallar em latim, 
por _Ignorar a bngua do paiz. Um estudante, que o 
ouv1o, exclamou com todos os signaes de admiracão 
-Credebam Lusitanos esse barbaros!-Portan"to 
senhores, não desprezemos esta língua. • 

Disse-se que . não era essencial, que as cartas se 
passassem em pergaminho. Não e essencial, eu 
o reconheço, porém muito util que assini se 
pratique. Os diplomas. que .se não passão mais de 
~ma vez, e que merece'!~ conservação por conterem 
tttulos de valor, como sao as cartas das academias, 
sempre farão escriptos em ma teria duradoura; e o 
pergaminho é hoje reconhecido como o mais pro
prio para esse fim. Portanto ha uma razão especial 
para recommendar-se esla pratica. 

Não é escu~ada a declaração, que se faz no artigo 
a respeito das despezas das cartas. O fim é para 
que os secretarias das academias não pretendão le
var mais do que é devido, e aqui se declara •. Tenho 
respondido ás razões, com que se pretende a sup-
pressão destes, e dos artigos seguintes~ · · 

'71 
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Se elles contêm materia necessaria, ou pelo me

nos util, devem passar com as alterações, que se 
julgarem convenientes. 1\las supprimil-os, nunca. 

O Sn. V.\scoxcELLOS:- Eu tambem julgo que 
deve ser supprimido este artigo. (Lêu o artigo) Eu 
confesso que não percebo a razão desta ditrerença ..• 

O Sn. Ln~o CouTINHO (interrompendo):- Pois 
faça por perceber. 

O Sn. V,\SCOXCELLOS (continuando):- Não sei, 
Sr. presidente, porque razão se não hão de passar as 
cartas na língua brazileira. Se é com o fim de que 
estes cirurgiões sejão admiltidos á exercer a sua 
profissão nos paizcs estrangeiros ; estão enganados. 
Quer elles levem as cartas em latim, quer não, 
nunca serão habilitados para curar, sem um exame 
rigoroso, assim como nós fazemos aos que de lá 
vem. 

Por conseguinte ignoro a razão disto. (Lêu o ar
tigo) Que quer dizer esta determinação, para que os 
diplomas sejão como os que a universidade de Coimbra 
faz passar aos bachareis? Pois nós havemos de 
adoptar tudo quanto se pratica naquella universi
dade, só porque alli se pratica? Então adoptemos 
os estatutos da universidade respectivos á faculdade 
de medicina e cirurgia, c appliqucmos tudo o mais 
que della se pode1· derivar: seja um padre o rei to; 
da aratlernia medico-cirurgica, porque o reitor da 
unirersidadu de Coimbra é ecclesiastico. 

:-:.Pnhort•s, para se passar.:~m cartas aos alum
nos desta aPadernia, não é necessario ir buscar 
moJelos aos paizes estrangeir.:-s. Precisamos das 
luzes dos estrangeiros para muitos outros fins; para 
estl', ecrtamentc nftO. 

O SR. L1:so CouTIXHO :-En não me deveria le
,·antar, porém queru dizer que o honrado membro 
que me precedeu, ·falia até de si proprio. O honrad~ 
membro tem duas cartas passadas pela universidade 
de Coimbra: u111a de bacharel, em latim, e outra 
de formatura em portuguez, e sabe muito bem a 
razão dest(l uso. 
. Sal~e tambem que em França, e nos mais paizes 
lllummados, quaudo um estrangeiro se apresenta 
para tomar algum gráo em qualquer universidade 
é examinado na língua latina, se não sabe a do 
paiz. Diz que ignora a razão, porque se hão de 
passar as cartas em latim, e não em língua brazi-· 
leira. 

Eu respondo que se appareccr uma destas cartas 
em portuguez em qualqner das universidades da 
Europa, talvez não haja entre os academicos quem 
a entenda; e se for em latim, todos a percebem 
porque todos entendem esta língua mãi. Demai~ 
eu não sei qual seja a linfíua brazileira em especie: 
ainda não vi grammatica orazileira. 

Todos nós fallamos portuguez, assim como os 
americanos do norte fallão inglez, e ainda não 
fizerão linguagem distincta. Todo aquelle que entre 
nós qu~r. camJ!ear em fallar bem, procura instruir-se 
na legitima lmguagem portugueza. 

Ora eu já mostrei a razão porque se hão de passar 
duas cartas, uma para os estudantes que tiverem o 
curso dos cinco annos, e outra para aquelles que 
frequentarem o 6° anno. Se o illustre deputado não 
entende, é porque assim o quer parecer. 

Elle tambem tem duas cartas, uma, que lhe derão 
no fim do 4° anno da sua faculdade, e outra que 
obteve no fim do 5o anno, depois de feito o acto de 
formatura. Porém tratar em menoscabo a escola 
que nos doo a educação I -' 

O honrado membro para ter hoje esse gráo aca
demico, com que se distingue foi necessario gue 
a universidade de Coimbra Iko conferisse. Nós 
devemos respeitar nossos mestres, e a escola, que 
nos deo o ser na republiea das letras. (Apoiado ge
ralmente) Xunca devemos fallar nella senão com 
muito respeito. (Apoiado .0 

O SR. VERGuEmo: -0 illustre deputado ainda 
não produzio razão, que me convencesse. O que 
expendeo para mostrar a differença entre o cirur
gião simples, e o cirurgião formado, não induz a 
concluir o que pretende. 

Diz que o cirurgião simples não póde exercer sua 
arte sem licença especial, e que o cirurgião formado 
não precisa dessa licença. :1\luilo bem : porém disto 
póde-se deduzir a necessidade de se passarem essas 
cartas em latim? Nesta circumstancia é que está a 
differença entt·e aquelles dous gráos? Não : ou seja 
para curar CO!filicença, ou sem ella, tanto importa 
a carta em latim como em portuguez. 

Pois p01·que em Coimbra se passão as cartas em 
latim, é de jure que aqui se passem? Tambcm nos 
tempos antigos fallava-se em latim, escrevia-se em 
latim, receitava-se em latim, tudo se explicava 
nesta língua: e por isto só deveremos ainda seguir 
o mesmo costume? A lingua latina foi universal, 
porém já tem cahido em desuso; hoje é uma língua 
morta, e pouca ou nenhuma utilidade já presta ás 
sciencias: temos outros dialectos muito mais neces
sarios a quem se dedica ás letras. 

Quanto á norma, porque se hão· de passar estas 
cartas, digo que nenhuma necessidade ha de ser 
determinada por uma lei. O director da escola re
gulará a formula, seguindo o que se acha disposto 
nos primeiros artigos desta lei, onde se contém a 
sua ma teria essencial, e conformando-se com os esta
tutos da escola, que ficão subsistindo em todo o seu 
vigor. Ao poder executivo compete empregar os 
meios para a execução das leis, e por consequencia 
o direito de escolher o melhor modo para as pôr 
em pratica. 

Portanto não é preciso que a formula seja dada 
por lei; o poder executivo a dará ; e quando fosse 
necessario determinai-a, eu aconselharia que em
pregassemos uma formula nacional, e não estran
geira. 

Disse o honrado membro, que no artigo vão de
claradas as despezas das cartas, para que o secre
tario não leve demais do que deve. Se no artigo se 
determinasse que as cartas fossem gratuitas, ou se 
estipulasse o importe, eu o apoiaria; porque isto 
quer dizer alguma c ousa: porém pela maneira por
que se acha concebido, nada vale. 

O secretario ha de levar os emolumentos, que a 
lei ou os estatutos designarem, se houver essa de
claracão nos estatutos; e se não houver, nada póde 
levar: Portanto o artigo nada accrescenta, é inutil, 
e deve ser supprimido. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA.:- Sr. presidente, de
pois da explicação que o illustre autor do projecto 
tem feito, este artigo apresenta um sentido muito 
diYerso do que á primeira vista offerecia. 

Comtudo eu acho que se não faz injuria alguma 
em votar contra, por isso mesmo que elle apresenta 
motivos para duVldar-se sobre a sua intelligencia. 
Por conseguinte será conveniente que volte á com
missão para ser de novo redigido. Eu convenho na 
declaração de se pagar s6men te a despeza da impres
são e do pergaminho, porém quizera que esta tlau-
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sula fosse expressada por termos mais explicitos. 
Por isso eu requeiro que torne o artigo á commissão 
com as emendas apoiadas, para se fazer uma nova 
redacção. 

Como ninguem mais pedisse a palavra, julgou-se 
finda a discussão, e o Sr. presidente procedeu á vo
tacão por este modo. Propoz 1 o se o artigo passaria 
dá fórma em que se achava; decidio-se que não : 
2• se devia supprimir-se conforme a emenàa verbal 
do Sr. Vergueiro; decidio-se igualmente que não: 
ao se se approvava a emenda do Sr. l\Iaia; venceu-se 
que sim; ficando em consequencia prejudicada a 
do Sr. Clemente Pereira. 

Concluído este acto depois de áada a hora, o 
Sr. presidente designou pa111 a ordem do dia 26 do 
corrente mez, 1 o a continuação da· discussão do 
projecto de lei da responsabilidade : 2• continuação 
da discussão do projecto de lei sobre as cartas dos 
alumnos das academias medico-cirurgicas: ao con
tinuação da discussão dos pareceres adiados da 
commissão de commercio. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-J osé 
Ricardo da Costa Aguia1· d'Andrada, secretario.
Francisco Gomes de Campos, o redigio. 

Sessão em 28 de Junho de t 828 

PRESIDEXCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

H.cunidos os Srs. deputados ás 10 horas, proce
deu-se á chamada, e se acharão presentes 64, fal
tando por moh;stia os Srs. Pa1tla e Souza, Ledo, 
Pizarro, Almeida Albuquerque e Queiroz Cat·reira. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e o 
Sr. Maia leu a acta da antecedente, que foi appro
>ada. 

Não havendo expediente, deu logo o Sr. presi
dente a palavra aos relatores das commissões, que 
tivessem pareceres a ler, visto não ter ainda sido 
apresentada a· nova redacção do projecto de lei 
sobre a responsabilidade, na parte relativa aos con
selheiros. de eslado, conforme fora resolvido pela 
camara na ultima sessão. 

Em consequencia leu o Sr. Clemente Pereira 
pela commissão de commercio, agricultura, indus
tria e artes o seguinte 

<< PARECER 

<c A comm1ssao de commercio, agricultura, in
dustria, e artes, examinou a consulta do tribunal da 
junta do commercio, agricultura, fabricas e nave
gação, sobre o requerimento de Joaquim José de 
Siqueira, que foi remettida a esta camara, com 
officio do ministro de estado dos negocias do impe
rio, em data de 29 de Maio, para sobre o seu obje
cto resolver a assembléa legislativa. 

<( O supplicante pretende, que se lhe conceda a 
faculdade de formar uma companhia agronomica 
de accionistas nacionaes e ostrangeiros, sobre as 
margens dos rios l\learim, Grajahú, e Pindaré, na 
província do 1\laranhão ; e offerece o plano desta 
instituicão em 19 artigos, e 20 bases, que addicio
llou com mais 6 artigos ; e tudo se póde reduzir aos 
seguintes: 

« Art. 1.0 Estabelecer-se-ba na província do 
Maranhão uma companhia agronomica, cujos fun
dos serão de 60Q:OOOSOOO réis divididos em 1,200 
acções, de r,oosooo cada uma. Esta companhia du
rarã por tempo de vinte annos, que se contaráõ 

desde o dia em que chegarem os primeiros colonos: 
e antes de findar este prazo nenhum accionista po
derá retirar as suas acções : fica porém livre a cada 
um o poder vendei-as, precedendo aviso á socie
dade, pé! r~ preferir na compra, querendo • 

. cc 2. o l ·mdar-se-hão feitorias regulares, e uni
formes nas margens incultas dos rios Mearim, Gra
jahú e Pindaré, expellindo os índios que as infes
tão, ou acolhendo-.os, e civilisando-os, quando se 
deixem attrahir pelos meios mais obvios de consi
deracão. 

« 3.o Cada feitoria terã meia legua de terra na 
testada, e legua e meia de fundo, e se comporá de 
dez homens livres, e vinte escravos, não incluindo 
neste numero as mulh_eres, nem os filhos de uns e 
outros. 

<< 4.0 Em cada feitoria se conservará no lugar, 
que convier, terreno sufficiente para se formarem 
povoações, que sirvão de centro aos diversos esta
belecimentos: e nestes locaes se assentaráõ os co
lonos artífices. 

cc 5. 0 A primeira povoação, que se crear, se de
nominará- Petrolinda- e a segunda Leopoldina. 

« 6.0 Todo brazileiro, nma vez que tiver jurado 
obediencin, e se mostre fiel ás leis do imperio, po
derá <'stabelccer uma, ou mais feitorias, sempre
ceder carta de sesmaria, e será sómente obrigado 
a requerer csle título depois que tiver formado o 
seu estabelecimento. 

« 7.0 Os proprietarios, que tiverem sesmarias no 
terreno designado no art. 2° terão preferencia para 
o estabelecimento de feitorias; devendo nP~te caso 
começar a cultivai-as logo que se apresentarem os 
colonos destinados para estabelecimentos desta na
tureza ; o não comecando a cultivar as referidas 
sesmarias neste praz·o, as pcrderáõ, para se darem 
ãs pessoas que as queirão para nellas levantar fei
torias. 

,, 8.0 A companhia propõe-se a trazer da Eu
ropa colonos agricultores, e artífices de boa indole, 
c robustez, engajados para servirem por tres annos, 
quatro dias por semana, e dez horas por dia, ás 
pessoas que as quizet·cm ~ornar a seu serviço, pa
gando por elles ã companhia a despeza da sua pas
sagem; sendo estas obrigadas a dar-lhes sómente a 
moradia e sustento ; e podendo os colonos empre
gar os dias de serviço q11e _lhes ficão livres no tra
balho que melhor lhes conv1er. ~ . 

<< 9.0 Os colonos ficaráõ obrigados a seguir are
ligião do ímperio, e sujeitos ao servico das milícias 
e se o governo quizer recrutar para o serviço da 
1 a linha os que forem babeis para elle, ~ serão 
obrigados a servir por tempo de tres a unos, e neste 
caso o mesmo governo indemnisará a companhia 
da despeza que tiver feito com estes colonos. As 
condições sobreditas serão propostas aos colonos 
como preliminares antes de entrar com elles em 
ulterior ajuste. 

<e 10.° Cada colono receberá logo á sua chegada 
uina porcão de terra que se julgar sufliciente nos 
fundos dâs feitorias, em cujo serviço se engajarem : 
e nella deveráõ estabelecer desde logo a moradia de 
suas famiiias, se as tiverem. 

<c 11.0 A companhia fornecerá aos colonos que 
tiverem família a despeza da passagem desta, o ili
mento e vestuarios de que precisarem, ferramenta e 
instrumentos necessarios para trabalharem na terra, 
ou nos seus oflicios, emquanto não principiarem a 
colher fructo do seu traoalho, e para segurança, e 
proJUpto pagamento desta divida, ficaráõ os mes· 
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. mos colon~s obrigados a remetter á compan~ia, nos 
· barcos que esta tiver para esse fim, os mantimentos 
que colherem. 

- u 12. o A mesma companhia fornecerá aos lavra-
dores que quizerem crear feitorias os colonos lavra-

-dores e artífices necessariq,s, e bem assim as ma
chinas, instrumentos, e quaesquer generos que 
precisarem para os seus estabelecimentos, obri
gando-se elles a remetter á companhia para seu 
pagamento todos os effeitos de suas colheitas nos 
barcos das mesmas; · os quaes serão vendidos em 
hasta publica por conta dos mesmos lana.dores. 

« 13.o No caso dos colonos ou lavradores não 
poderem fazer á companhia os pagamentos devidos 
no prazo dos seus vençi!llentos, serão obrigados a 
pagar á mesma um prem10 pela demora. 

<< 14.0 A companhia terá barcos seus proprios 
para carregar os productos da agricultura dos co
lonos c lavradores, pelo frete do costume de taes 
para taes lugares, e os lavradores ou colonos que 
carregarem seus generos em outros barcos os per
deráõ ·para a companhia. 

u 15.0 A mesma companhia terá agentes seus 
espalhados pelas diversas feitorias, para informarem 
do estado destas, com autorisação competente de 
corrigirem policialmente os colonos, que se não 
conduzirem bem. 

« lü. 0 Todas as producções das feitorias, assim 
de lavoura, como de manufacturas, serão isentas 
de pagar dízimos, ou outros quaP.squer impostos 
de consumo, ou exportação por tempo de dez 
annos. 

<< 17,0 Os escravos que entt'arem para as feitodas 
pnssaráõ livres de direitos na alfandega, e bem 
assim tudas as machinas, e instrumentos necessa
rios, ou uteis de lavoura, ou artes destinadas para 
uso dns feitorias. 

« 18.0 Os accionistas de doze acçõcs, e os lavra
dores, que tiverem creado doze feitorias, serão 
remunerados com a mercê do habito de Christo ou 
do Cruzl'iro ; e com a mercê da cominenda os 
accionistas de 40 acções, e os lavradores de 20 fei
torias. 

<< 19.0 No caso d2 se crearem companhias seme
lhantes nas outras províncias do imperio, deseja o 
supplicante ser o agente dessas soc1edades, e dos 
colonos qne ellas importarem. -

« 20. o A companhia tratará de abrir com prefe-
1·encia a navegação do rio Grajahú; levantando 
uma povoação no Estivão Grande, e a segunda 
em S. Pedro de Alcantara, para fazer a commu
nicacão do commercio com Goyaz na fórma da 
mem'oria de Magalhães, que se acha junta ao pro
jecto, como documento. 

<< O tribunal da junta do commercio mandou in
formar o presidente da província do 1\laranhão, e 
esta nomeou uma commissão de sete membros, 
que conveio na concessão da sociedade debaixo de 
!luatro bases: 1• que a sociedade promoverá a civi-

. hsacão dos gentios, que os colonos serão de toda e 
quaiquer communhão, p1·eferindo os artistas das 
nações mais industriosas : 2• que a mesma socie

. dade se reja pelas leis geraes do imperio ; e que 
para seu regimen ordenem os socios regulamentos 

. conformes ás leis; ga ·que· os productos da lavoura 
sejão isentos de dízimos por dez annos, e de 

.. meios direitos a exportação dos generos, e que se 
_ dê á sociedade o auxilio militar de que precisar; 
4• que as mesmas graças que se outorgarem á so-
ciedade, sa fação extensivas a todas as pessoas, que 

sem serem membros della, quizerem arriscar seus 
capitaes em cultivar os mesmos terrenos. 

« Sobre esta informação, e a resposta do seu 
fiscal, que se conformou, consultou o sobredito tri
bunal, e foi de parecer : 

<< ].o Que se outorgue ao supplicante a faculdade 
de procurar accionistas nacionaes ou estrangeiros 
para o fundo de 600:000$000 réis. 

<< 2. o Que se concedão õs terrenos pedidos. 
<c 3. o Que as terras se repartão sem estrepito 

forense, e que sejão demarcadas, tanto para se evi
tar contestações futuras, coreo para se formar 
tombo, como terras do estado. 

cc 4. o Que os colonos sejão de qualquer commu
nhão, comtanto que se sujeitem ás leis do imperio 
nas materias de religião e nas civis. 

<< 5.0 Que nenhuma feitoria contenha maior nu
mero de escravos do que de colonos. 

<< 6. o Que achando-se nos terrenos dados ou nas 
suas immediações qualquer veio metallico, não se 
possa minerar sem permissão de S. M. I. 

<< 7.0 Que as -matas existentes á beira dos rios 
serão conservadas pà'ra construcção das embarca
ções do estado, determinando-se o espaço de terreno 
que deve ser vedado, em relação ás commodidades 
dos embarques. 

:t 8.0 Que sómente serão isentas de direitos as 
machinas necessarias para a agricultura e artes. 

<c 9. o Que fiquem isentas por lO annos as pro
ducções de agricultura, que se ercarcm nos terre
nos até agora incultos. 

<< lO. o Que no fim de 20 annos todas as terras 
assim dadas pagaráõ uma pensão annual, como em 
reconhecimento do domínio ao estado. 

<< 11.0 Que o imperador se dignará reservar para 
si a concessão de mercês honorificas aos accionistas 
proprietarios que mais se distinguirem. 

c< 12.0 Que o mesmo senhor concederá á so
ciedade toda a pl'otecção compatível com as leis, 
entrando nessa espccie as ordens para fazer cumprir 
exactamente os contractos celebrados com os ne
gociantes. 

<< 13. o Que os sesmeiros, que tiverem terras por 
cultivar nos lugares dos trez rios, e as não culti
varem dentro de um anno, depois de estabelecida a 
sociedade, perderáõ o direito ás mesmas terras, por 
estarem cabidas em commisso. 

« 14. o Que os preprietarios, seus feitores, ou co
lonos, evitaráõ toda a occasião de serem maltrata· 
dos os índios, sejão exercitando crueldades sobre os 
selvagens, seja obrigando os que forem aprehen· 
didos a trabalhar como escravos, e sobre estes dous 
pontos se recommendará ao presidente toda a vi· 
gilancia. 

c< 15.0 Que ficaráõ livres os espaços necessarios 
para estradas de communicação, e servidões com 
a largura sufficiente para o transito. 

« 16.0 Que o presidente soja encarregado do que 
fôr necessario para a execucão, conforme a occur· 
rencia dos casos. • 

<c E que, quanto aos ajustes das vantagens dos 
colonos, suas soldadas, e mais regulamentos eco
nomicos d~ socied~de, pertença a. esta fazer entre si 
as convençoes que JUlgar necessaf!as • 

<< A commissão conforma":"se com o parecer da 
consulta em todos os artigos sobreditos, menos o 
5°, 6°, 7°, e 10.0 Não se conforma com o artigo 5•, 
porque é de voto que nos estabelecimentos que 
propõe o supplicante se não admittão escravos por 
nenbuma fórma. Reprova o 6°, porque deseja ver 
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consagrado em principio que o proprietario de 
qualquer terreno, não só é senhor da superficie, 
mas tambem das suas entranhas. O 7° poderá admit
tir-se, nas matas sómente que forem reconhecidas 
com abundancia de madeiras proprias para a con
strllccão. O 100, finalmente desagrada ã commissão, 
porqÜe amaria ver todos os proprietarios de terras 
possuindo estas livres de todo e qualquer o nus, de 
reconhecimento de outro senhorio, e que fossem só 
obrigados a pagar á nação uma unica contribuição, 
directa igual para todos os cidadãos. 

c< 10. o As maquinas que se introduzirem destinadas 
para uso da lavoura, ou ind·1stria, passarão livres 
ae direitos de entrada na alfandega por dez annos. 

« 11.0 A companhia gozará do direito de cobrar 
um imposto de passagem por dez annos, nas partes 
dos rios Mearim, Grajahú e Pindaré, que sendo 
actualmente impraticaveis ella tomar navegaveis. 

« Colhendo um resultado de tudo quanto fica ex
posto, a commissão apezar de estar convencida de 
que a companhia proposta não poderá talvez pro
duzir todos os resultados que promette osupplicante 
pelas muitas difficuldades que offerece o seu esta
belecimento, e desenvolvimento, attendendo ao 
muito que convém empregar todos os meios que se 
apresentarem de introduzir braços livres em todas 
as províncias do imperio, e convencida da neces
sidade de proteger com liberalidade todas as insti
tuições que se propozerem a este fim, é de parecer: 

« 1.0 Que se conceda ao supplicante a faculdade, 
que pede de formar uma companhia agronomica na 
província do Maranhão, composta de socios na
cionaes e estrangeiros. com o fundo de 600 contos, 
divididos em 1,200 acções de 500$ cada uma, e que 
esta companhia dure por 20 annos, que princi
piaráõ a contar-se do dia da entrada dos primeiros 
colonos. 

c< 2. o Que se designe para os estabelecimentos co
loniaes, propostos pelo supplicantc, quando cheguem 
a ter principio dentt·o de dous annos, todo o ter
reno que se achar inculto nas margens dos rios 
~tearim, Gt·ajahú c Pindaré. 

(( 3.0 Que se garanta a todos· os colonos a in
violabilidade dos direitos de sua liberdade, segu
rança individual, e propriedade, e uma data de 
terras em lugar contíguo aos estabelecimentos a que 
se engajarem. 

cc 4. 0 A regularidade dos estabelecimentos, sua 
extensão, e divisões, e a maneira de adquirir, medir, 
e demarcar, os seus terrenos, será conforme ao 
plano geral que se ordenará para todo o imperio. 

• << 5.0 As obrigações reciprocas dos wcios entre 
st serão reguladas pelos estatutos que os mesmos 
devem formar de commum accordo logo que eristão 
cem socíos, mandando-os por elles, ou seus procu
radores assignados á consideração do poder legis
lativo para serem confirmados, se o merecerem. 

« 6.0 O governo garantirá os contractos recipro
camente celebrados entt'e a companhia por seus 
agentes, e os colonos, ou lavradores, e por estes ul
timas entre si, fazendo-os cumprir exactamente, 
sempre que se apresentem legalisados competente
mente, e se não opponhão ás leis do imperio. 

« 12.0 A companhia poderá principiar as suas 
funcções logo que tiver em caixa cem acções. 

« Paço da camara dos deputados 26 de Junho de 
1826.- Assignados os membros da commissão. O 
Sr. Baptista Pereira, com rest.ricção ». 

(( o primeiro rio que abrir a sua navegação, deve 
s~1: o Grajahú, sendo a primeira povoação no Es
tlvao Grande, e a segunda em S. Pedro de Alcan
tara, para fazer a communicaçãopara o commercio ' 
com Goyaz na fórma da memoria de Magalhães, que 
se acha junta ao dito projecto como documento. 

« Que o sobredito autor Joaquim José de Si
queira deve ter toda a autoridade de procurar 
accionistas nacionaes ou estrangeiros, para con...: 
seguir o peojecto que se propõe como agente, e as 
condições da sociedade devem ser á vontade dos 
socios. Apresentado pelo supplicante como aditta
mento. Rio 26 de Junho de 1826.- José Clemente 
Pereira». 

Sendo este parecer apresentado á discussão pelo 
Sr. Presidente, o Sr. fllaia requereu o adiamento 
que foi approvado, e declarado por oito dias. 

Em seguida pedio a palavra e sendo-lhe conce
dida disse pela maneira seguinte 

O SR. RocHA FRANCO:- Sr. presidente, ninguem 
ignora, que a renda publica é a grande arteria do 
corpo político, assim como, que a vitalidade deste 
corpo reside no poder legislatiYo, por isso que sem 
leis não ha alguma existencia politica. Fica visto 
pois quanta atteJtção nos deve merecer este ramo da 
publica administração maiormente quando de todas 
as partes do imperio está ameaçando um deficit 
geral.. Já em tempo da exlincta assembléa a divida 
publica se não remediava com menos de trinta mi
lhões de cruzados, e já então, como agora, se es
perava pelo novo plano de finanças, entretanto eUe 
não appareceu, e o mal tem ido para diante. Para que 
pois appareça, e appareça conforme as circumslan
cias de cada província, razão era, Sr. presidente, 
que os illustres deputados, cada um pelo quo loca á 
sua provincia, suoministrasse ã nobre com missão 
encarregada de semelhantet.arefa aquelles elementos 
que estivessem ao seu alcance. 

Por isso, não obstante que o mt>u cabedal em eco
nomia politica eu o reconheco assaz diminuto, não 
deixarei todavia de apresentar as minhas idéas, e 
principiando por expor summariamente o estado de 
declinação das rendas da minha província, acabarei 
por indicar o que entendo mais a proj10sito para o 
seu melhoramento. « '7. o Aos colonos será sempre permittido o livre 

exercício da sua religião na fórma do art: 5°, e 119 
§ 5° da constituição. 

11 Os mesmos serão isentos por 20 annos de 
todo o servico militu da 1 a e 2• linha, excepto no 
unico caso de· urgente precisão do estado. 

« 8.0 Será absolutamenteprohibidaaintroducção 
de braços escravos nos estabelecimentos propostos. 

Em todo o tempo, Sr. presidente; as rendas pu
blicas da província de Minas consistirão principal
mente nestes tres ramos, a saber, o quinto do ouro~ 
o dizimo e os chamados direitos das entradas, mas 
todas estas rendas tem descido enormemente, o quinto 
do ouro, que em outro tempo excedêra em alguns 
annos de cem arrobas, hoje tem quasi de todo des
apparecido, assim pelo continuado extravio do 
mesmo ouro, como porque achando-se as lavras dif
ficultadas, tem de mais disso diminuído notalvelmente 
os braços da minera9lio, pelo alto preço a que su
birão os escravos. O d1zimo tambem tem descido ao 

<< 9. o Todos os generos de agricultura ou ma
nufactura de produc~o dos mesmos estabeleci.
mentos serão isentos por dez annos de pagar dt
zimos, ou outros quaesquer impostos de consumo ou 
exportação. 

72 
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menos uma quarta parte, talvez pelo methodo im
perfeito, por que é administrada alli esta renda, re
cahindo pela arrematação nos particulares aquellcs 
lucros e interesses, que por uma boa administração 
podíào ser em vantagem e proveito da nação. 

O outro ramo, quero dizer o direito de imforta
ção, ou das entrados, depois do anno de 182 é tão 
notavel o seu abatimento, que chega a não menos 
de 90 contos de réis. pois tanto produzia annual
mente o imposto do sal, ltbolido pelo decreto de 29 
de Abril do dito anno. Tal é, Sr. presidente, a deca
dencia, que actualmente se achão reduzidas a não 
chegar para as proprias necessidades as rendas da
quella província, aonde sempre houverão sobras. 

Passando agora a fallar dos meios de occorrer a 
tão avultada decadencia, pelo que toca ao quinto do 
ouro, hoje é quasi geralmente recebido, que o unico 
de se poder tirar alguma \:.antagem deste ramo, é 
primeiro, reduzir este mesmo quinto ao \"igesimo do 
modo que a pouco era praticado entre os nossos 
conterraueos da America hespanhola, segundo, 
augmentar o valor do ouro ate 1$600 por oitava, ou 
conservar-lhe ao menos de 1$500, terceiro, esta
belecer desde já as casas de moeda, pelo menos em 
algumas comarcas, aonde a extraccão do ouro é 
em maior conta, podendo-se esta nÍedida estender 
dPpois ás outras comarcas, se fur abonada pela ex
periencia. Este é tal\·cz o unico meio de obstar [I 
principal fonte deste m:~l, o extravio. 

Quanto ao dizimo, como é praticamente ob"er
Y<~do~ que esta renda tem subido unde a sua arre
cadação se faz nas epochas, e nas estações em que 
se n~rifica a exportac:ão, c a sah ida dos generos fóra 
das rcspectin1s proYincias, cumpre que este sys
tema se faça extc•nsh·o a 1\linas Geraes, devendo 
esta nrrccadação ::;er feita nos registros, ou porto' 
scccos, c podendo o direito regular-se na confor
midade da tabclla expressa já, c oferecida á con
sideração do governo, por um dos honrados 
membros da commissão externa, o conselheiro da 
fazenda, .José Caetano Gomes, com exclusão toda,·ia 
do primeiro e ultimo artigo, em abono e favor das 
manufacturas nadonaes. 

Finalmente pelo que respeita aos direitos das en
tradas, como seja na pt·ovincia voz geral e constante, 
que do referido decreto de 29 de Abril de 1821, sô 
tem tirado proveito estas duas classes, carniceiros 
c tropeiros, pois que os povos têm continuado em 
comprar o sal pelo mesmo preço, que d'antes, razão 
é que se suspenda ao menos temporariamente, até 
que a divida publica seja extincta, o mencionado de
creto ficando no emtanto sem observancia, ou ao 
todo, visto que em nada tem utilisado aos povos, ou 
em parte, reduzindo-se aquelle direito á metade do 
que era d'antes, e em tal caso, para supprimento e 
compensação da outra parte, poder-se-ha carregar 
mais metade sobr._, os direitos que actualmente 
paR:ão nos registros os fardos, ou volumes seccos. 

uesumindo agora quanto tenho expendido, pro
ponho como base, que deverâõ ser presentes á i l
lustre commissão da fazenda, na organisacão do 
novo systema geral sobre financas, pelo que "toca á 
província de Minas-Geraes os· seguintes artigos 
(leu-os). 

« Artigo 1°- Quinto do ouro 
« § 1. Que se reduza ao vigezimo. 
« § 2. Que ao ouro se conserve ao menos o valor 

de 1$500 a oitava. 
« § 3. Que se estabeleção desde já casas de 

moedas naquellas comarcas ao menos, onde a ex
tracção do ouro é em maior conta. 

cc Artigo- 2° Dizimo 
cc Que a sua arrflcadação se faça nos registros, 

ou portos seccos sobre os generos exportados, po
dendo-se regular este direito pela tabella insinuada 
pelo illustre conselheiro, José Caetano Gomes, com 
exclusão porém do primeiro e ultimo artigo. 

cc Artigo- 3° Importação 
u Que se suspenda o decreto de 29 de Abril de 

1821, reduzindo-se todavia o imposto do sal á me
tade do que era d'antes, se possível fôr, podendo-se 
em tal caso, para supprimento da outra parte, car
regar mais metade sobre os direitos, que actual
mente pagão nos registros os fardos de fazenda 
secca>>.- Farão remettidos á commissão de fazenda. 

Passou-se á primeira parte da ordem do dia por 
comparecerem na sala os membros da commissão 
de lei!' regulamentares com a redacção, que lhe fôra 
encarregada c o Sr. secretarto Costa Aguiar a leu, 
c era do theor seguinte: 

cc Art. I.-São respon5aYeis os conselheiros de 
estado pelos conselhos que dérem, 1 • sendo oppos
tos á lei, 2° sendo contrarios aos interesses do es
tado, manifestamente dolosos. 

<< Art. 11.-0s conselheiros de estado incorrem pe
los seus conselhos nas penas em que os ministros 
de estado incorrem pelos factos. 

« Quando porém ao conselho não se seguir eiieito, 
sofTreráõ a pena no grão immcdiato, nunca sendo 
menos que a perda do emprego .- Assignados os 
membros da commissão. 

J>osta em discussão, como a não impugnasse 
ninguem, foi approvada. 

Fez então o Sr. presidente continuar a discussão 
adiada, sobre a preferencia dos dous projectos na 
parte relatiYa ao processo, e lendo-se novamente a 
emenda do Sr. Vasconcellos a este respeito.-Peco 
que se supprima o pror.esso da lei em questão etc . .:.. 
disse, tendo a palavra 

O Sa. VERGUEIRO :-Eu na sessão passada obser
vei, que esta emenda do Sr. Vasconcellos não pre
judicava a questão, porquanto ella é sempre neces
saria, para se resolver a suppressão. 

A questão continua pois sobre a preferencia dos 
dous projectos, ou qual delles é melhor. No projecto 
particular faltão algumas cousas, que existem no de 
todos os empregados; por isso julgo que devemos 
adoptar antes este na fórma do processo, que é de 
que se trata. Porém o que quero é que se decida a 
questão, para entrarmos na discussão propria, e 
não estarmos a gastar o tempo. 

O Sa. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, para pou
par o tempo eu entendo, que deveráõ ir os dous 
projectos á commissão. Eu approvo um, e do outro 
muitas co usas; e os mais senhores estaráõ no mes
mo estado. 

Tem ido até aqui esta lei por partes á commissão: 
assim é melhor, indo logo os dous projectos; os 
senhores da commissão comparando um e outro, ou 
prefirão aquelle, que julgarem melhor, ou refor
ma.ndo-os redijão um terceiro. Vã portanto á com
missão, e não nos embaracemos mais nesta ques
tão. 

O SR. V ASC.ONCELt.Os :-A commissão já hoje 
deliberou a este respeito, e foi o resultado que se 
preferisse o processo da lei geral, porque se acha 
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maís bem concebido, e não está na razão do outro, 
em que faltão muitas cou!!as; isto foi o que resolveu 
a commissão, e se os projectos lá voltarem, não dirá 
ella senão isto mesmo. 

O Sn. VERGUEmo :-I'arece-me que estamos em 
caso muito diverso a respeito do que disse o Sr. 
França. A lei se tem sempre mandado ã commissão 
depois de preceder uma discussão, e nem de outro 
modo a commissão poderia regular .o seu trabalho; 
para se mandarem já á commissão os dous projectos 
é necessario que a camara lhe forneca as esclare
cimentos de que precisa, é necessariÕ que preceda 
esta discussão, e que a camara escolha um ou ou
tro. Portanto procuremos decidir primeiro esta 
questão. · 

O SR. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente vamos a 
poupar o tempo, e não esperdiçal-o. Já disse o Sr. 
Vergueiro, que era. necessario alguma decisão, 
para poderem voltar os projectos á commissão pois 
aliás ella apresentará o mesmo que disse o Sr. Vas
concellos. Na commissão já se tratou disto, e 
assentou-se 'JUC era melhor o projecto da responsa
bilidade dos empregados em geral, porque tem 
muitas cousas, que faltão no outro (apoiado.) 

Eu acho portanto que so deveria propor já á vo
taçào qual dos dous projectos escolhe a camara; a 
st)l' o do Sr. Vasconcellos, escusado é ir á commis
sào ; pótle entrar já em discussão. A camara está 
inteirada; por consequcncia póde pôr-se a votos a 
questão sobre a escolha: e assim parece que pou
pamos o tempo. 

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA :-Sr. presidente, a ra
zão porque se preferia o projecto de que ató agora 
tratamos, foi por ser mais breve do que o outro, ora 
se esta foi a razão, e agora não existe, não deve 
mais ser preferido (apoiado.) 

Demais a doutrina do prl1cesso deste projecto, 
existe já, pela maior parte nos codigos; para que 
irmos pois gastar tempo com isto ? Portanto sou de 
parecer que se admitta já á discussão o outro pro
jecto, que é muito melhor (apoiado.} 

Julgando-se a questão suftlcientemente desenvol
vida, propol-a o Sr. presidente na fórma da emenda 
do Sr. Vasconcellos, a qual foi approvada. 

Passou-se portanto á discussão d'aquella parte 
do projecto de lei sobre a responsabilidade dos em
pregados, que era relativa ao modo de processo, 
sobre os crimes dos ministros de estado. 

E principiando-se a discussão pelo tit. 3°, cap. 2° 
art. 9° que é concebido desta fórma. 

<< A camara dos deputados, sendo-lhe presente 
uma queixa ou denuncia contra um ministro de es
tado, ou conselheiro de estado, ou sendo-lhe contra 
ella proposta accusação por um deputado, mandará 
examinai-a por uma commissão; e sobre este exame 
no caso que a não rejeite, mandará, sendo neces
sario, juntar novas provas, e proceder á formação 
dellas, que serão igualmente examinadas na com
missão, e parecendo-lhe attendivel, mandará res
ponder o indicado da culpa, remettendo-lhe copia 
de tudo, e fixando o prazo, em que deve dar a res
posta; por escripto. Este prazo póde ser prorogado 
a requerimento do respondente. 

O SR. VAscONCELLOS mandou á mesa o seguinte 
artigo para se antepôr ao referido art. 9. 

« Artigo. Todo o cidadão póde denunciar os 
ministros de estado, e conselheiros de estado, pelos 
delictos especificados nesta lei. 

« Aos estrangeiros não é permittida a denuncia~ 
senão por factos em que tenhão interesse proprio~ 
· « A qualquer commissão da camara incumbe de
nunciar á camara qualquer delicto_, que descobrir 
no exame dos negocios que lhe 1orem commet
tidos. ,, 

Sendo lida e apoiada, pedio a palavra, e nos ter
mos :seguintes encetou a discussão. 

O SR. MARcos ANTO~Io:-Sr. presidente, é a 
emenda additiva do iHustre deputado o Sr. Vascon
cellos, qne qualquer pessoa do povo, ou mesmo 
qualquer estrangeiro possa denunciar a esta camara, 
os crimes dos ministros ou conselheiros de estado. 
Eu não posso admittir esta proposicão com tanta 
generalidade; pois que sendo um mínistro um ho
mem que exerce um emprego em que por forca deve 
recahir muita odiosidade, irá isto mui facilmente 
abrir as portas á calumnia: sendo admittida uma 
denuncia tão universal, estarão estes grandes em
pregados publicas diariamente sujeitos a taes de
nuncias; e resultará daqui que aquelles homens 
que tiverem mais luzes, mais probidade e outras 
necessarias qualidades para exercerem estes altos 
empregos, não se quereráõ sujeitar a tão grande 
pezo, expostos á repetidas denuncias. Parece-me 
portanto, que se não deve admittir essa tão grande 
facilidade nas denuncias, ou que esta camara não as 
acceite, sem que primeiro o denunciante preste uma 
fiança ás despezas do processo, e ás perdas e dam
nos que hajão de resultar ao denunciado: assim não 
virá qualquer por um simples impulso de vinganca 
fazer estas denuncias. • 

Embora quando qualquer íllustre deputado fizer 
a denuncia, não se exija fianca; porém nos outros 
casos ó ella de absoluta necessidade. Deste modo 
daremos de mais uma garantia a esses grandes 
funccionarios, e não abrimos as portas aos calum
niadores. 

O Sn. VASCONCELLOS :-As reflexões do illustre 
deputado não podem ter aqui lugar. Na lei se dão 
todas as garantias aos ministros de estado, pois que 
elles não podem ser pronunciados, sem que haja 
accusação, e sem que elles mesmos sejão ouvidos, 
para defender-se da denuncia: a accusação é publica 
debatida nesta camara, e não póde de modo nenhum 
ser o ministro calumniado. 

Portanto não ha necessidade dessas restricções. 
Isto é geral em todas as nações, qualquer cidadão 
tem direito de fazer estas denuncias ; e se alguns 
escriptores francezes são da opinião do illustre de
putado, é porque elles seguem o espírito da sua 
constitui cão; a nossa porém decretou, que os mi
nistros dêvem ser responsaveis por todos os dP.lictos 
que commetterem, como taes, e não s6 nos dous 
casos da constituicão franceza. 

A denuncia, torno a dizer, não póde fazer mal 
nenhum aos ministros, se elles não estiverem com
prehendidos, porque se lhes "tem facultado todos os 
meios para a sua defesa. 

O SR. TEIXEIRA DE Gouv:ÊA- Sr. presidente, eU.. 
me conformo com o principio de que se devão ad-. 
mittir estas denuncias, mas não posso convir com ~ 
denuncia popular em todos os casos. 

O art. 15'7 da constituição, fallando a respeito 
das autoridades secundarias, diz que só podera ha
ver accão popular contra os juizes etc. pelo crime 
de sub"orno, peita, peculato, e concussão: isto pa
rece estar em contradicção com o prmcipio em dis
cussão : pois não sei como, não se admitttindo 
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esta accusação popular,_ senão n.estes cas'?s _contra 
as autoridades, secundarias se haJa de adm1tt1r con
tra os ministros em todos os casos. 
· A constituicão quando determinou isto, foi por

que não quiz; que os juizes estivessem sempre ex
postos a denuncias sem fundamento, pois é certo, 
que a accusacãõ traz sempre mingoa á reputação 
do accusado :·por isso eu não quizera que se ad
mittissem estas denuncias contra os ministros de es
tado senão nos casos de traição, e que em todos os 
mai; só o possa fazer a parte offeudida ; e o mais é 
ir contra a constituicão. 

Portanto tratemos do processo, e aceitemos as 
d1muncias de qualquer ctdadão, todos têm direito 
de as fazer, e não podemos exigir fiança, que é de 
mais desnecessaria, pois é a camara que toma so
bre si a accusação, e nada mais tem o denunciante 
com o ministro. 

O Sa. VERGUEIRO :-Ditrerentes argumentos se 
têm aqui feito contra a emenda ou artigo addicio
nal do Sr. Vasconcellos; nenhum porém me parece 
que seja de muito fundamento. 

Disse-se, que os ministros de estado, sendo os 
grandes funccionarios da nação, devem gozar de · 
todo o respeito e consideração e que por isso não se 
devia admittir a denuncia tão geral. Por isso mes
m<f' que os ministros estão em um lugar de tant.a 
consideração; por isso que o se11 alto emprego e 
respeito de que gozão, hão de causar temor a mui
tas pessoas, sendo bem poucas as que possão rom
per este respeito, é que se deve facilitar a accusação, 
porque a grande consideração do ministro é já em 
si um obstaculo para isto. 

Acabando o illusire deputado mandou á mesa 
uma emenda. 

O SR .. VAscoNCELLOs:- Sr. presidente, o illus_
tre deputado é contradictorio comsigo mesmo, pots 
se os ministros d'estado, segundo clle entende da 
constituição, não podem ter accusaçã? popular se
não nos casos do art. 157, como adm1tte que a te
nhão no de traição'? Então para isto não vale a 
constituição? . _ 

Quanto .a dizer o nobre deputado, que os mims
tros de estado soffrem mingoa na sua reputação, no 
caso de denuncia, é escurecer de certo modo o pro
cesso que aqui está marcado : primeiramente é ne
cessario mostrar se é verdade o que se allega contra 
o ministro : a camara não decreta a accusação sem 
um maduro exame, e sem o minisl.t·o ser ouvido; 
portanto como é que p?de soffrl!r minsoa na. sua 
reputação 1 antes soiTrera aquelle, que t1ver fe1to a 
denuncia, porque não se verificando passará por 
um calumniador_ 

o mustre deputado parece querer suppõr, que a 
camara ha de julgar o ministro no seg~edo da inqu_i
sicão: as pecas hão de ser todas exammadas pubh
ca·mente nãÔ póde haver receio algum, de que o 
ministro não culpado venha a soffrer a mai~ leve 
nota. 

O Sil, TEIXEillA DE GouvÊA:- (Nada colheu o 
tachigrapho, senão que sustenLou a sua opinião.) 

Lêu-se a emenda, que havia o illustre deputado 
mandado á mesa_ 

« EIIENDA. 

<< Que só seja admittida accusação popular nos 
ca:-os de traicão, suborno, peculato, e concussão. » 
-Foi apoiada. 

O SR. SousA FRANCA:-Sr. presidente, o pro
cesso dos ministros de estado, é um processo sui 
yeneris, e que se deve affaslar um pouco das regras 
geraes. 

Disse um illustre deputado, que era necessario 
que o denuncianté _prestasse fiança; de modo ne
nhum conviremos- Não estamos no caso de uma 
denuncia particular: a accusação dos ministros, 
não é uma accusação feita perante um magistrado, 
é a camara dos deputados quem a decreta, como 
parte da representa cão nacional ; todo o facto pra
ticado contra um cidadão é um crime publico, que 
attaca a conve1;1ção e o pacto social, pelo qual os 
ministros de estado devem responder á nação. Por
tanto não devemos pôr embaraço algum á denuncia 
dos ministros, nem exigir fiança ; qualquer cidadão, 
quando denuncia o ministro de estado, não faz 
mais do que dizer aos representantes da nação
este ministro atacou a constituicão, as garantias in
dividuaes do cidadão etc.-e não devemos despresaT 
tudo quanto se puder dizer a esta camara, das in
fracções da constituição. 

O argumento tirado do art. 157 da constituição, 
tambem não póde ter aqui lugar. A constituição, é 
certo, que designa os casos em que os magislrados 
estão sujeitos á accusação popular, mas isso nada 
tem com os ministros, cujos crimes são de uma or
dem ditrerente; e porque atacão directamente a na
ção, cada um tem direito de os denunciar; demais. 
no caso dos magistrados a questão é ue accusação. 
e nós aqui tratamos de denuncia, porquanto a accu
sação só a camara é que a decreta_. Emfim_, eu não 
posso~aber que relacão tem o c1tado arhgo com 
esta quf'stão. • 

Outra razão que se tem opposto, é que sempre a 
accusaç~o traz comsigo mingua ou quebra na repu
tação do accusado. Eu julgo que os honrados mem
bros têm confundido a accusação c_om a denuncia, 
a denuncia nunca póde trazer essa quebra á repu
ta~ão- do ministro. antes a estabelecerá melhor, 
verificando-se que não é verdadeira. 

Quanto á fianca que exige um honrado membro, 
se se houvesse de admittir, devei-a-ia lambem dar 
a camara e os Srs. deputados, porque lambem po
dem denunciar e o fim é o mesmo, de satisfazer ás 
perdas e damnos: porém a constituição diz que todo 
o cidadão tem direito de fazer reclamações, queixas 
ou petições e até requerer a effectiva responsabili
dade dos infractores da constituição, e nós não po
demos contravir a isto impondo o obstaculo da fian
ça. A constituição nãv exige isto. 

Todo o cidadão póde apresentar nesta camara as 
suas queixas e estas queixas ou denuncias não ser
vem senão para a camara as tomar em consideração, 
para ter noticia destes factos e sobre elles proceder 
ao exame necessario; e mesmo julgo que raras vezes 
será o ministro accusado. 

Porém, deixaremos nós por isso de dar todas as 
providencias necessarias para evitar as infracções e 
os delictos que se puderem acautel\lr? Creio por
tanto que não tem lugar r~enhum a fiança; e assim 
vot~ pela emenda do Sr. Vasconcellos qual se acha. 

O Sa. MA.acos ANTONIO:- Eu levanto-me para 
sustentar ainda a minha opinião. 

Um ministro de estado, assim como os outros 
empregados, de quanto maior consideração goza, 
tanto mais perde com ella; e zeloso de co11servar a 
sua reputação. não ha de querer exl'ôr-se nenhum 
homem benemerito a :vêl-a atacar dtariamente por 
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.-fão faceis denuncias; e neste caso ninguein quererá 
ser ministro de estado. 

Este empregado está sujeito á responsabilidade 
moral1 que é a opinião publica, está sujeito á res
ponsaoilidade do imperante, que o póde demittir 
quando quizer, que necessidade ha de o sujeitar, 
só porque desgosta a uma parte que lhe pedio uma 
cousa, sem lugar, de o sujeitar ao resentimento 
deste inimigo ; assim nada haverá mais facil do que 
calumniar o ministro e vêr-se-ha a camara conti
nuamente embaraçada com denuncias de que 
nenhum proveito póde resultar. Por isso é que eu 
quizera que o denunciante ficasse obrigado a res
sarcir perdas e damnos, para haver mais reflexão 
em taes denuncias e não serem feitas por mero ca
pricho. 

Eu quizera demais, Sr. presidente, para conser
var a opinião publica destes empregados, que este 
direito de denunciar prescrevesse dentro de prazo 
determinado, de tl·es annos por exemplo, como 
acontece na legislacão ingleza e que sendo a de
nuncia recebida pela camara, se nomeasse antes 
uma commisl:ão de 12 membros, como uma especie 
de grande jury, para decidir se a questão tem ou 
não lugar; e passando ao senado que afinal se de
clarasse as perdas e damnos, que se seguissem a 
estes grandes funccionarios pul.llicos: este é o modo 
de consolidar a consideração de que devem gozar e 
o respeito publico, e Deus nos livre que tal respeito 
se pe1·ca, porque envolve comsigo a alta conside
raÇão que é devida ao monatcha. 

Estes são os meus principias a respeito desta por
ção do poder executivo, que tenha todo o re!.tpeito e 
consideração, e que esta mesma lei de responsabili
dade procure garantir-lhe e não vá abrir as portas 
aos calumniadores. Eu offereco em conclusão a se-
guinte • 

cc E~IE:SDA 

cc Qualq..te1· denuncia deve prescrever no prazo 
dos tres annos.» 

1\landando~a á mesa o illustre orador, foi lida e 
apoiada. 

O SR. CLE~IENTE PEnEIRA :-Sr. presidente, existe 
na mesa uma emenda, para que não se admittão de
nuncias, senão em certos casos, e um illustre depu
tado tem exigido fiança dos denunciantes. 

Muito se tem dito a este respeito •. e eu não me le
Yantãra, se não visse que convém ainda illustrar a 
esta camara, com íl propria letra de um artigo da 
constitliicão, que já aqui se tem tocado, porém leve
mente e ·o qual admitte denuncia em todos os casos 
a todo o cidadão; vindo a ser por consequencia não 
só desnecessaria a fianca, mas até contra a consti
tuicão. Ella diz no art. 179 § 30. (Leu-o). 

Âqui temos, Sr. presidente, que todos os cida
dãos do imperio estão autorisados para denunciar 
á esta camara qualquer infracção que os ministros 
commetterem contra a constituição : a lei a este 
respeito é muito clara e não admitte duvida; expôr 
a esta camara uma infracção da c~nstituição, não é 
outra cousa mais do que denunClal-a: por conse
quencia não póde deixar de passar a doutrina de 
que é permittido ·a todo o cidadão fazer denuncias 
de infracções sem fiança ; porque se a constituição 
eoncede este direito amplo e sem clausula alguma, 
querer restringir este direito é querer negar o que a 
e~m:;tituição concede. Por consequencia os pr~nc~
plos dos illustres deputados que querem restrmg1r 
a certos casos estas denunciás, ou que exigem fian-

ça, estão em contradiccão com este artigo da con-
stituicão. • 

Quánto ao artigo em que se funda o nobre autor 
da emenda, como jâ sE> ponderou, trata de accusa
ção, e aqui não tratamos senão do direito de denun
ciar, que não é mais do que dizer que tal ou tal 
ministro infringio a constituição. O ministro ha de 
ser ouvido e nunca se mandará suspender sem que 
maduramente se tenha deliberado sobre o caso, 
sendo por isso de esperar, que nunca venhão a esta 
camara denuncias, senão por factos que estejão pu
blicos; porque infraccões só se podem fazer por fa-
ctos publicos. • 

Considerando a denuncia por este lado, ganha o 
ministro que se delibere e se declare por um pro
cesso que não é criminoso e pelo contrario seria 
infamado por uma accusação vaga, e que se não pu
desse saber se era verdadeira. 

Portanto, não só pelo artigo da constituicão, mas 
para utílídade dos mesmos ministros, deve passar o 
artigo do Sr. Vasconcellos, na parte que respeita 
aos cidadãos brazileiros. 

Pelo que toca aos estrangeiros, ainda que pareca 
injusto, como sou muito amante do sentido literal 
da constituição e não acho nella unia classificação 
dos seus direitos, pois os que são estabelecidos li
milão-se unicamente aos brazileiros, entendo <{Ue 
não se devem admittir a denunciar, sem que seJão 
primeiro declarados os direitos que lhes competem. 

O Sa. VASCONCELLOS:- Na lei da responsabili
dade ha um artigo, que concede aos estrangeiros o 
direito de denuncia, quando são offendidos. 

O Sn. CLEMENTE PEnEIRA :-Passando esse artigo 
então convirei. 

O SR. VERGUEIRO :-Vou novamente responder 
ao honrado membro, que insiste no argumento ti
rado da grande consideração que se deve aos minis
tros; pois concordando na idéa, discordamos na 
conclusão. 

O honrado membro pretende deduzir desta consi
deracão a idéa de que por isso não devem os mi
nistros ser denunciados, e eu pelo contrario en
tendo, que o meio de melhot· sustentat· esta consi
deracão, é admittindo a denuncia, porque assim se 
vai êsclarecer o bem que o ministro tem obrado, se 
elle tem obrado bem, quando muitas vezes a voz 
geral póde annunciar o contrario. 

A consideração e respeito que se deve a estes em
pregados não póde consistir em não aceitarmos a 
denuncia, dizendo a quem se vier queixar contra o 
ministro, que se vá embora, porque contra o mi
nistro não recebemos denuncias; a consideração 
dá-se no modo de tomar estas denuncias, na fórma 
do processo para se conhecer a verdade, e se o hon
rado mE.'mbro quizesse reflectir na ordem do pro
cesso propústo, ·de certo veria que allí se acha esta
belecida toda essa consideração: é necessario que a 
denuncia venha com documentos, e quando não 
seja possível apresentai-os, deve dar o denunciante 
uma prova concludente da impossibilidade; ainda 
assim não procede a camara, a formar só com estas 
cautelas, o seu juizo, o ministro ha de primeiro 
ser ouvido e se lhe hão de mandar todas as pecas 
da denuncia para ~lle responder; com effeito, múi
tas vezes se póde apresentar um facto com o cara
cter de verdadeiro o.u de crime, e que o não seja 
olhadó por outro lado .. Eis a consideração que se 
tem com o ministro e ainda mais quando a camara 
discutir se tem ou não lugar a accus~ção, elle, se 
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quizer (propõe a commissão) que possa assistir á 
discussão. 

Eu não sei que maior consideração se possa dar 
a um ministro de estado. Se não é bastante, então 
melhor é dizer que faça o que quizer. Eu creio que 
todo o homem do bem mais facilmente quererá ser
vir o encargo de ministro de estado com a lei da 
responsabilidade do que sem ella; pois que o ho
mem de bem quer sempre obrar o que é justo, e 
assim a sua reputação está sempre clat·a, porque 
diz -se commetti algum crime, accusem-me- e se 
o não accusão é porque não têm de que; pelo con
trario, fugirá de ser ministro o h•'mem de bem, não 
havendo esta lei; se o povo disser que elle procedeu 
mal, como não tem os meios de mostrar o contra
rio, fica sempre dnvidosa a sua reputação. Por
tanto a lei da responsabilidade facilitando os meios 
de esclarecer a conducta dos ministros, vai levantar 
muito a sua cor~sideração e não enfraquecei-a, como 
se tem pretend1do. · 

Quanto á emenda que offereceu o honrado mem
bro, para que se marque tempo, em que deve pre
screver a denuncia, eu não me opponho, e com 
cffeito deve haver um tempo certo, no fim do qual 
fique o ministro socegado e sem receio de ser por 
taes factos perseguido. 

Fallarei agora sobre os estrangeiros. Disse-se 
que a constiluicão não marca os seus direitos. 
A constituição, c certo que não definio estes direi
tos, roas logo que um estrangeim entra no nosso 
territorio, a sua pessoa e propriedade estão de
baixo da protccção das leis e logo que sejão viola
das, não póde o estrangeiro deixar de ter o direito 
de se queixar c de ser admittido á denuncia, que é 
o meio de manifestar o mal que se lhe fez. 

Embora a constituicão não tenha marcado o di
reito dos estrangeiros, não é só por infracção da 
lei que se permittc a accusacão contra os ministros, 
ella póde Lambem recahir sobre o abuso do poder, 
e este é o caso em quo estamos; pois que isto entra 
na clausula geral de infracção de lei e abuso do 
poder. 

Parece-me portanto, que está muito bem conce
bido e muito claro que, como pessoa do povo, o es
trangeiro não pódc ser admittido a denunciar, por 
que não se deve importar com os negocios da 
nação, porém nos casos de ser atacada a sua pro
priedade e segurança, ou outros direitos que lhe 
concederem as leis, devem ser admittidos. 

Nos casos de responsabilidade não podem os mi
nistros ser accusados, senão por esta camara e por 
nenhum outro poder, e não sendo permittido aos 
estrangeiros trazer aqui as suas denuncias, não 
lhes ficava então meio de pedir reparo do mal que 
possão soffrer. Pollanto voto tarobero nesta parte 
pelo artigo, pois ainda que não houvessem ll:lis es
peciaes a este respeito, temos as da natureza das 
cousas, que garantem o direito de seguranca pes
soal e de propriedade, reconhecidas por tôdas as 
nações. 

O Sa. Dus: -Eu estou persuadido que os es
trangeiros pela protecção que têm nas leis, não 
podem ser privados do direito de peticão, e este di
reito, em um governo representativo, é mui bas
tante, para poder-se haver perdas e damnos ( Não 
foi mais ouvido). 

O Sr. LINO CouTINHO : - O honrado membro que 
pr~J1!eiro se levantou nesta camara, disse, que os 
mm1stros pelo seu alto em prego, terão sem fre 

muitos inimigos, e que a lei, pela máneira que se 
propõe, vai expôr os ditos ministros a serem denun
ciados todos os dias. Este principio me parece assáz 
estranho, e monstruoso. Qual será pois a razão 
porque os grandes empregos, hão de fazer muitos 
inimigos? não é pelos empregos, é porque os que 
os vão occupar não são homens de bem. O homem 
honrado, Sr. presidente, em uma esphera superior, é 
que póde melhor servir a humanidade. Quantos se 
têm perdido em não exercerem esses empregos, ou 
não se acharem nas circumstancias de prestar á 
nação, c á humanidade, o bem que dcsejão I ... Não 
é o lugar que faz os inimigos, é a má conducta do 
hom!'m quem os faz. Perguntarei eu ao honrado 
membro, se Sully não foi secretario de estado? e 
teve muit(ls inimigos? Não de certo, teve amigos, o 
amigos sinceros, toda a França ainda chora por elle, 
por consequencia não · é dos lugares que vêm os 
inimigos, porém da má conducta dos que occupão 
esses lugares. 

Disse mais o honrado membro, que era necessario 
dar toda consideração e respeito a estes homens que 
occupão tão grandes, e eminentes empregos. 

Eu estou por isto, desejo ver as comas em seu 
lugar, porém em que se lira essa consideração ao 
lugar de ministro de estado, se acaso fazendo um 
ministro mal á nacão, ou mesmo a qualquer indi
viduo della, fOr acéusado por um ou outro ci
dadão, que é parte integrante da mesma nação? 
Que tem que se ,-enha dizer, que tal ou tal ministro 
obrou mal? Por esta simples denuncia, vai-se logo 
proceder contra o ministro? A camara ha de pri
meiro considerar bem sobre o negocio, a com missão 
examina a denuncia, e dá depois o seu parecer, que 
ha de ser di!'cutido, e o denunciante não vem sim
plesmente com palavras fazer a denuncia, deve 
trazer documentos, que a fação provavel ao menos, 
e assim que mal se segue, que se denuncie a cada 
passo os ministros se ellcs derem causas? O Sr. Ver
gueiro acaba de mostrar, que não é ter conside
raçã;J para com os ministros não acceitar, nem 
admittir as denuncias, mas sim fazendo-as coro toda 
a legalidade e moderação, e marchando-'se no seu 
exame com prudencia e madureza. E não é isto o 
que se propõe? O ministro é ouvido, achando-se 
crime, e só depois que se não defende é que acamara 
trata de formar a accusação . Não póde ser maior a 
consideracão, que se dá ao ministro. 

Quer Óutro nobre deputado, que se não admitta 
accusação popular senão nos casos, que vem mar
cados na constituição. Sr. ~presidente, todos os 
crimes que atacão o estado, atacão em particular 
a cada um cidadão, porque com elle se acha 
tambem lesado, e os . crimes contra um cidadão 
pertencem igualmente ao estado, em consequencia 
quando o ministro ataca as garantias individuaes 
do cidadão, a sua liberdade e propriedade, ataca 
tambE'm o estado, e não se póde negar a este ci
dadão o direito da denuncia, pois não ha de esperar 
que a camara a adhinhe, nem que o ministro lh'a 
vá communicar. Eu dispensára antes, Sr. presi
dente, a accusação popular por crimes de traição, 
concussão etc., do que por crimes que attaquem os 
direitos individuaes, começa-se por e.stes, e acaba
se por violar os direitos da nação inteira. 

Disse o nobre deputado que ainda admittiria ~sta 
accusação em causas proprias. Pois o ministro 'Vlola 
por exemplo o domicilio . sagrado do cidadão co_m 
forca armada, e o vizinho que sabe deste facto, nao 
o poderá ir accusar'f Será preciso que venha a 
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mesma parte offendida ? Não, Sr. presidente, a 
causa é da na cão inteira, porque disto depende a 
sua seguranca, e nella tem parte, não só este visinho, 
mas qualqÚer outro cidadão, portanto, todo e 
qualquer que souber de uma semelhante violação, 
póde, e deve vir accusar o ministro. 

Fallando agora a respeito dos estrangeiros, como 
se propõe, que não possão ser admittidos á denuncia 
senão em interesse proprio, direi, qtie quando se 
trata de damnos proprios, é por outra via que se 
fazem as requisições, aqui não se trata senão de de
nuncias em que tenha parte a nação. Aos estrangeiros 
é permittido queixarem-se por via de petição, de 
quaTquer infracção dos dire1tos que lhes competem; 
mas não se devem mettcr em causas populares, por 
isso acho que deve ser riscada aquella parte do ar
tigo, que lhes é relativa. Eu mando á mesa uma 
emenda para este fim. 

O Sn. SouzA FnAXCA:- Vou responder ao illustre 
deputado, antes quê mande a su~ emen_da, pois me 
parece, que não póde ter lugar. D1z o artigo {leu-o), 
O estrangeiro não é aqui admittido em causas ~o
pulares, é só quando ti ver interesse proprio, e neste 
caso, não lhe nega o mesmo illustre deputado este 
direito, mas diz que o deve representar por via 
de peticão, isto não encabeça aqui bem no direito 
de petiêão. O estrangeiro tem direito á seguranca 
de sua pessoa, e propriedade, se este direito é atâ
cado por um ministro, não tem que pedir póde 
qn0ixar-se: portanto o artigo deve passar. 

Passando agora a fallar sobre a opinião do li
lu!>ti'e deputado, que disse, que se deve dar ao mi
nistro toda a consideração. Respondo que sim senhor, 
devo ter muita consideracão, c esta se lhe dá, 
quando os crimes são acusâdos, e sentenciados por 
uma formula muito particular, e não segundo 
aquella ordinaria, porque se julgão, processão, e 
sentenceião os mais cidadãos, a nação, pelos seus 
representantes é que o accusa, elle é ouvido e quando 
se lhe pronuncia o crime, póde ainda repellir a 
accusação, até no senado. Que mai_or consideração 
se p6de dar? A do servil? De mane1ra nenhuma. A 
lei assim como ha de punir o ministro, támbem o 
póde encher de gloria, porque, como se disse, o mi
nistro, que respeita a constituição: que respeita a 
opinião publica, terá sempre a melhor reputação, 
um illustre deputado citou Sully, mas esqueceu-se 
de Neker, que maior ventura póde ter um homem 
do que ser reclamado pela nação, chamado pelo so
berano, para vir occupar aquelle mesmo lugar, de 
donde o tinha lancado a influencia dos servis ? 

As leis tambem"são feitas para servirem de louvor 
aos homens de bem, não é só para castigar os mal
vados. O ministro que fizer sacrificio das paixões, e 
do arbítrio á lei, se cobrirá de gloria, de conceito, 
e do amor do publico, que é muito bastante recom
pensa para o homem que ama os seus concidadãos, 
e é homem do bem. Portanto voto que passe o ar
tigo, como estã. 

Havendo o Sr. Lino Coutinho mandado a sua 
emeBda, foi lida no theor seguinte : 

« EMENDA. 

« Indico que se supprima nos artigos a parte re
lativa aos estrangeiros>>. 

E sendo apoiada, disse o mesmo 
Sa. LIMo CotrriNBO : - Eu me levanto para 

sustentar a minha emenda, e para responder ao 
illustre preopinante, que disse que esta permissão 

aos estrangeiros não encabeça no direito de petição. 
Pergunto eu como se ha de accusar o ministro em 
um caso destes? Supponhamos que o ministro pren
deu qualquer estrangeiro, sem culpa formada contra 
todas as leis do direito individual, que pertence aos 
estrangeiros, supponhamos que violou o seu do
micilio sagrado com força armada, que o privou de 
sua propriedade, fructo da sua industria, etc. etc., 
que resta a este estrangeiro fazer? Um requeri
mento queixando-se da prepotencia do ministro. E 
o que faz a camara ? Toma conta do requerimento, 
examina, e vê se ha ou não este crime da parte do 
ministro, eis ahi como se forma a accusação. 

E' com o direito de petição, que tem todo o indi
viduo, que o estrangeiro se ha de queixar ao poder 
legislativo dos ataques contra a sua propriedade, e 
dos insultos que sotfrer. Porém isto é que não póde 
ter aqui lugar, pois unicamente se trata de de
nuncia popular, e nem creio que seja necessario de
clarar-se, que qualquer homem póde descobrir, e 
denunciar os males, que se lhe tem feito, é cousa 
tão natural, e tão sabida, que antes de vir esta lei, 
aqui nos temos occupado de queixas desta natureza. 
Portanto acho que se deve supprimir o artigo nesta 
parte. 

O SR. Cosn AGUIAR:- Sr. presidente, muito se 
tem dito sobre a materia em questão, e eu de certo 
não me leyantára se não visse enunciados alguns 
princípios, com que me não posso conformar, e que 
cotnbaterei sempre, quanto em mim couber, seJa
me portanto permittido fazer tambem algumas o bser
yacões. Se-eom effeito, Sr. presidente, um ministro 
de· estado não podesse ser denunciado sem a pres
tação previa de fiança, debalde fariam~s est3: lei, e 
o tempo, que temos gasto em tão renhtdas discus
sões, seria perdido, com notavel prejuízo dos nossos 
constituintes, que quanto a mim, terião sobrada 
razão para exigirem disso estrictas contas. Longe 
de nós taes idéas e uma vez por todas, é preciso não 
acolher no centro desta camara princípios tão con
trarias ao bem dos nossos concidadãos, princípios, 
de cuja rratica só nascerião a desordem, a falta de 
socego, e, o que é peior, a fa~ta de segurança in
dividual, e a difficuldade da queixa. 

Como é possível, senhores, como é crível que se 
avance com tanta coragem, que, a passar o que referido 
fica, não haveria então quem quizesse ser ministro 
de estado? A h I Isto é não conhecer o coração hu
mano I Não haja medo, que deixe de haver homens, 
a quem a idéa do poder, a idéa do commando não 
seja sempre lisongeira. O coração humano é .insa
ciavel de poder, e procura sempre elevar-se alem da 
esphera ordinaria das cousas. O homem dotado de 
sentimentos de honra, o homem possuído de um ar
dente zelo pelo bem de sua patria, pelo bem dos seus 
concidadãos em particular, não deixará certamente 
de aceitar um tão alto emprego, quando para elle 
seja chamado pela escolha do chefe da nação, porque 
o amor do bem geral, o desejo da ordem, e mesmo, 
seja permittido dizer, o nobre orgulho, que acom
panha sempre o varão honrado, para exceder-se a si 
mesmo, para mostrar ao mundo, e á sua patria os 
sentimentos de que é ornado pelo bem de todos; 
todos estes princípios assaz poderosos influem, e 
intluiráõ fortemente, para que qualquer aceite o 
encargo de tão melindrosa tarefa. 

Torno a repetir, que não será jámais o medo de 
ser denunciado, que cohibirá a qualquer de aceitar 
.o cargo de ministro de estado, e só o poderá fazer a 
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. complicacão das func~ões de tão difficil emprego. Porquanto, observando que esta declaracão I 

Confesso· que a consideração de poder ser denun- feita na presente lei, que marca quaes as penasim· 
ciado a toda a hora pelos abusos do poder, e pelos postas aos ministros de estado, accusados dos cri· 
outros crimes, de que se falla nesta lei, poderá in- mes de que aqui se faz menção, é impossível qu1 
fluir no animo daquelle, q11e pensando pelo pre- deixe de tomar interesse por um paíz, que além da: 
sente, como pelo passado, tivesse só em vista seus vantagens immensas do solo e do clima, lhe offerec1 
interesses, com total abandono do bem geral, ou que demais as da nossa constituição, e até uma 'dispo. 
procurasse semelhante emprego, para melhor cevar síção muito positiva, e muito explícita a seu favor 
o seu orgulho, neste caso, que não é impossível ve- seguramente que . todas estas reflexões o reduziriã1 
rificar-se, neste caso, Sr. presidente, muito lucraria mais depressa a deixar o seu paiz, para procura 
a na cão, que tão desmedido egoísta não tomasse as uma outra patria, que lhe offerece mais vantagens 
redeas do poder, e a direcção dos negocios pu- e de certo modo mais meios, e facilidade de subsis
blicos, e para sempre fosse excluído de seu alcance tencia, e segurança principalmente, sem a qual d~ 
tão insupportavel mandáõ, que só poderia ser habil nada valem quaesquer outras commodidades. 
para mandarim na China, ou Bachá na Turquia. Além de que, vencendo-se no art. 5° quaes a 

Inculca-se com ardor a outra idéa de que os mi- penas, em que os ministros de estado incorrem 
nistros de estado sem a pretendida prestação de pelo que obrarem contra os direitos individuaes do 
fiança, ficão expostos á cada passo a serem denun- cidadãos, que tem por base a liberdade, segurança 
ciados, eu não posso conceber, como se lança mão ou propriedade, marcada na constituicão, art. 179 
só deste principio, c não do outro, que marca, como nesse mesmo artigo ;)o tambem se venceu que in 
se vt1 no projecto, a maneira de proceder ás for- corrão nas mesmas penas, procedendo contra o 
malidades, P. a circumspecção,. com que deYe ca- direitos individuaes, de que devem gosar os eslran 
minhar a camara dos deputados em tão melindroso geiros; e nestes termos, que inconvenientes pód' 
negocio. Por ventura não está bastantemente ga- haver que agora se faça expressa mencão de que 1 

rantida a conside:-ação do ministro de estado, por estrangeiro tambem possa denunciar pelo que lh' 
todas essas formalidades aqui presct·iptas na lei? disser respeito? E' pois pelas razões expendida 
Eu não me demoro mais, Sr. presidente, na elu- que voto contra a suppressão. 
cidacão desta asserção, até porque os honrados Quanto porém á emenda do Sr. 1\larcos, eu m 
menibros, que me precederão, esgotarão a matel'ia, não opponho a que ella passe, se o seu fim é es 
accrescentarei unicamente, que se um ministro de tender o prazo de intentar-se esta denuncia, porqu 
estado só podesse ser denunciado pela maneira, que · sendo tão extensas as distancias nenhum inconve 
se pretende, de certo, que quasi nenhuma ou pelo niente póde haver no que se pretende, antes a• 
menos bem poucas vezes o seria pelos abusos, que contrario toda a utildade ; e pois que cumpre falia 
commettesse, porque o desgraçado, e o pobre é com a franqueza, que me é propria, eu apoiare 
sempre opprimido, e mui difficílmente poderia en- sempre tudo, quanto por qualquer meio possa con 
contrar quem se animasse a assignar tão mal en- correr para melhor firmar a inviolabilidade da 
tendida fiança ?U o que importa o mesmo por outros garantias indivíduaes, e pôr os nossos concidadão 
termos, gemena talvez no fundo de uma masmorra, ao abrigo de arbitrariedades ; por isso conformo-m 
primeiro que suas angustiadas queixas chegassem a com a emenda. Resumindo finalmente minha 
ser ouvidas, pois semelhantes arbitrariedades são idéas, voto contra a suppressão, e que passe a ma 
sempre executadas com o véo do bem publico, e teria tal qual está redigida no artigo offerecido pel' 
com o medo das circumstancias, que tanto mal tem Sr. Vasconcellos. 
feito á humanidade. 

Isto posto, eu passo a fallar ácerca de algumas O Sa. LINO CouTINHO : - Eu sinto que o me1 
emendas, que estão na mesa, e principiarei pela amigo o Sr. Costa Aguiar não .me percebesse. E 
do Sr. Lino Coutinho, que pretende se supprima não disse que o estrangeiro não póde denunciar ur. 
no artigo o que é relativo aos estrangeiros. Não ataque feito contra a sua pessoa, ou propriedadE 
posso convir que isto sAja supprimido; antes ao eu o que disse é que isto não precisa vir aqui, po 
contrario exijo muito positiva!Dente, que se faça que elle tem o direito de mandar qualquer peticão 
expressa declaração desta matena. camara contra a offensa, que se lhe tem feito ; 

Sr. presidente, todo o estrangeiro tem sempre o cidadão tem direito de denunciar por si, e seU vi 
direito á protecção do p~iz, onde se acha, uma vez .sinho, n:as o estrangeiro não póde denunciar senã 
que o seu proceder sep de accordo com as leis por si, porém este direito ninguem lhe póde negar 
desse paiz. Conheço que o honrado membro não elle tem o direito de petição, e de se queixar contr 
pretende privar os estrangeiros do direito da qualquer ataque; mas não tem o de o fazer po 
queixa ou da representação, e só quer que se sup- outro, nem de fazer uma denuncia popular, porqu 
prima esta declaração, por desnecessaria; mas per- não e membro da sociedade. Eu nunca negue' 
gunto eu, porque motivo não deve isto vir expresso nem negarei um tal direito, digo porém que é des 
nesta lei 'l Pois se um estrangeiro póde queixar-se necessario fazer esta declaracão, porque é um 
de qualquer ataque, que se lhe faça, contra a sua cousa sabida. • · 
propriedade, contra a sua segurança pessoal, etc., ·o Sa. CosTA AGUIAR:.,._ Eu tambem sinto qu 
porque razão nã·o poderá tambem denunciar por si o meu amigo o Sr. Líno Coutinho não cntendess 
a esta camara aquillo, que fôr co11tra os seus direi- 0 sentido em que fallei. Sei perfeitamente quae 
tos individuacs? Confesso que não entendo, e me.- .são suas idéas, e que jámais poderia negar a ui 
nos posso perceber qual seja a razão porque não estrangeiro o direito de queixar-se, ou de represeD 
deva ser expresso isto na lei. tar a esta camara o que convenha á bem dos seu 

Ao contrario, Sr. presidente, eu acho que deve direitos individuaes; e que só o que pretende 
ser. expresso, e . entendo qlle esta decla.ração deve meu illustre amigo é que isto seja supprimido p~ 
talvez muito_ .cóncorrer para .a fa~ilidade; .com que desnecessario; mas é precisamente contra esl 
um estrangetro se resolvera a vtr para o 1mper1o. suppressão que eu voto, por julgar muito couve 
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niente que isto seja explicito na lei em questão, 
não só por outras razões, que ponderei, mas prin
cipalmente porque, tendo -nós tratado no art. 5° o 
que lambem fica dito, parece por isso muito con
veniente que se Cl>nceda clara, e expressamente aos 
mesmos estrangeiros o direito de denunciar um mi
nistro de estado pelos abusos que praticar contra 
seus interesses pessoaes, etc. Eis o sentido em que 
fallei, e que novamente me fórça a sustentar o que 
disse, para votar contra tal suppressão. 

O Sa. VASCONCELJ.os : -Eu apoio o que acaba 
de dizer o illustre deputado o Sr. Costa Aguiar, e 
accrescento que a necessidade de declarar esta 
pat·te do artigo é muito clara, porque se concede ao 
estrangeiro o direito que tem qualquer cidadão, 
emquanto a responsabilidade do ministro se não 
declarar que tem direito de o denunciar, não se 
poderá tomar conhecimento da sua peticão. 

Quanto á emenda do Sr. Marcos, te.nho a pon
derar, que o illustre deputado, que com tanta elo
quencia defendeu os mínistws, quando propoz a 
ampliação do tempo para a denuncia, contrariou os 
seus proprios princípios; porque os ministros de
Yerião sér sujeitos a leis geraes, e por ellas pres
crever-se-lhes o mesmo tempo que aos outros cida
dãos, e assim é contra elles esta ampliação. 

O Sn. FERREIRA FRA~ÇA:- Sr. presidente, eu 
&ntendo que deve ser permit.tido ao estrangeiro o 
pedir, ou queixar-se não só por si, mas ainda por 
outros a quem póde ser devedur do algum beneficio. 
Supponhamos que tenho em minha casa um hos
pede estrangeiro, c que lhe presto todos os bene
licios de hospitalidade; supponhamos que sou 
offendido ; pergunto, o estrangeiro deve ou não re
querer por mim~ Deve ou não mostrar que se me 
fez esta oiTensa ? Eu creio que isto lhes deve ser 
pcrmittido, mesmo para satisfazerem á gratidão. 
Este é o meu modo de pensar. 

O Sn. l\hncos A:-~to~1o : -Respondendo ao 
Sr. Vasconcellos, digo: que na minha emenda o 
que proponho é que ninguem possa mais accusar, 
passados tres annos. 

O SR. L1~0 CoutiNHO:- Esta emenda deve 
passar, Sr. presidente. No codigo portuguez, pare
ce-me q:ue se marca um anno e um dia para as 
denunctas, mas é porque desde o principio do 
anuo até o ultimo, sempre ha juiz qrJe as receba ; 
nós não trabalhamos senão 4 mezes no anno, e 
como será possível que seja assim um anno suffi
ciente para se fazer a denuncia'? Supponhamos, 
que por não ter os documentos sufficientes não a 
póde um cidadão fazer dentro dos 4 mezes, ha de 
esperar que passem mais 8 mezes, e por consequen
cia a não fará segundo a lei de um anno e um dia. 

Podem haver ainda outras circumstancias que 
fação que a denuncia não se possa dar neste tempo : 
o facto é commettido em um lugar distante : ha de 
o lesado apromptar os documentos, e entretanto é 
passado este anno e dia. Portanto é nccessario que 
se proroguc este tempo para as denuncias contra 
os ministros ; e julgo razoavel o que se propõe na 
emenda. 

O Sn. VASCONCELLOS :- Nesta lei não podemos 
fazer senão desenvolver a natureza dos delictos, e 
marcar o processo ; e como é que se vem aqui in
troduzir a prescripção 'f Aqui se trouxe o inconve
niente das distancias; mas querer com isto mostrar 
a necessidade de alterar a legislação exist~nte, ~~o 
concebo, porque todo o mundo sabe que ao Ieg1tl-

m_amente impedido não corre o tempo, e portanto 
nao perde o direito de se queixar, antes o perderá 
prescrevendo os tres annos, porque não tem tempo 
de fazer o seu 1·equerimento, apromptar papeis, etc. 

Nós não devemos alterar cousa nenhuma do que 
se. acha na constituição, e eu vejo que ella deter
mma, 'lue se especifique a natureza dos delictos. 
que se faça o processo, etc .. vejo que está decidido 
que deve ~sta lei sel· explicativa da constituição ; e 
portanto Julgo que não tem aqui lugar a emenda. 

. O Sn. SouzA FRANCA :-Todo o cidadão, Sr. pre
stdente, tem direito· de accusar no espaco de 20 
a!JnOS; S? na querella é que Se marca um anno e um 
dia ; porem uma cousa é querella, outra accusacão. 
Este P.TOC~SSO é um processo sui generis, como se 
te~ Ja ~1to, deve-.se nell~ mat·car toda as especies. 
O 1mpeno do Braz1l é mUito extenso, e o poder mi
nisterial chega ás suas ultimas partes, estende-se 
por assim dizer, do Rio da Prata até o Rio Negro; 
e como é que ha de um cidadão no Rio-Negro pre
screver a denuncia no tempo de um anno ? De ma
neira nenhuma; e por isso eu convenho com a 
emenda. 

Disse-se que isto não tem connexão, com o que 
se trata; eu acho que tem muita connexão, e que 
d~ modo nenhum é aqui estranho. A camara neces
Slt~ de . ter bases ~ara decretar a accusação, n pri
meua e a denuncJa: cumpre-nos portanto marcar 
o tempo em que ella se deYe fazer, pois que pas. 
sando-se não terá mais luga1·. Portanto é de muita 
necessidade que isto se declare na lei da responsa
bilidade. 

O SR. VERGUEmo : - Tem-se opposto a esta 
emenda <\ disposição das leis geraes a semelhante 
respeito; mas ~u ~cho que ella não póde ter lugar 
neste caso: pnmeuamente porque sendo nelle um 
sô furo para todo o imperio, não ha a mesma faci
lidade de apresentar a denuncia , como perante os 
outros juizos, que existem em todas as partes; e por 
isso é preciso ampliar tnais o espaço dentro do 
qual se ha de fazer as de que se trata : ern segundo 
lugar porque não é isto rigorosamente denuncia ; 
no sentido juridico a denuncia tem os seus caracte
res particulares, que nesta não se exigem ; esta de
nuncia não é mais do que uma manifestacão de 
infracção á camat"a, para a camara a tomar eni con
sideração : sendo uma especie nova segue outro 
processo, e portanto deve-se-lhe lambem marcar 
outro tempo. Isto é evidente. 

A questão deve ser se é ou não razcavel o de tres 
annos, se deve ser mais ou menos. Eu acho que 
este tempo é sufficiente. não que seja muito por 
que não deve o cidadão ficar por falta de tempo 
exclui do deste direito ; mas tambem não é bom que 
se tenha por muito tempo em suspensão aquelle 
contra quem se póde dirigir a accusação. Assim 
entendo que a emenda deve passar. 

Quanto ao que aqui ouvi dizer a respeito dos es
trangeiros, creio qtte não é questão de doutrina, mas 
de redaccão. Eu com effeito acho necessaria a decla
ração, porque já aqui se lembrou que isto não era 
comprehendido na lei, e se não se especificar poderá 
entrar em duvida, pois que a conshtuicão falla nas 
garantias individuaes dll ~idadão. e não toca nas 
que compete aos estrangeiros; por isso parece 
muito conveniente que se declare aqui, que tambem 
os estrangeiros têm o direito de se queixar a esta 
camara de qualquer violação das suas garantias .. 

74 
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até mesmo para lhe dar uma segurança, e para 
que não entre em duvida se tem ou não este direito. 

Como não se propuzesse mais nenhum dos Srs. 
deputados a fallar sobre o artigo julgando-se discu
tido, olfereceu o Sr. presidente á Yotação, salva.s as 
em1mdas, e assim se venceu. Olfereceu depois a 
emenda addittiva do S:r. Vasconcellos, e foi appro
vada, ficando assim prejudicadas as dos Srs. Lino 
Coutinho e Teixeira de Gou,•êa. Finalmente passou 
a do Sr. l\Iarcos Antonio. 

Seguio-se o 
cc Art. X. Findo o prazo para a resposta ; ou 

e lia tenha sido apresentada, ou não, tornará o ne
gocio a ser examinado pela mesma ou outra com
missão, que interporá o seu parecer, se tem ou não 
lugar a accusacão, o qual será discutido no dia 
determinado pela camara, sobre proposta do presi
uenle. )) 

Declarado em discussão, mandou o Sr. Vcrgueíro 
a seguinte 
./ << EliEXDA. 

cc Olfereço por emenda additiva antes do art. 10° 
o art. 4. 0 » 

Foi apoiava; e olfereeido á discussão o art. 4°, 
foi immediatamente a ppro,·ado, sendo este o seu con
texto : 

<c A queixa oudenunciadeYe conter: Lo A assigna..: 
tura do queixoso, ou denunciante. 2. 0 Documentos, 
que fa~ão acreditar a existencia do delicto, ou uma 
declaração concludente da impossibilidade de apre
sentar taes doeumentos. 11 

:\landou em seguida o mesmo Sr. Vergueiro ainda 
a sc1;uinte emenda ao art 10° em questão. 

<< E~IENDA 

'' Que o dia destinado pa1·a a discussão seja entre 
3 e ü dias depois de apresentado o parecer da 
com missão. )) 

Foi tambem apoiada, e entrando em discussão 
com o artigo disse 

O SR. VAscoNCELLOS:- Sobre isto tenho a pon
derar, que com effeito acho que se deve marcar 
tempo para a demora, que ha de haver depois de 
apresentado o parecer da commissão; pois é justo 
que nem entre logo em discussão, nem tambem fique 
a arbítrio demorai-o por muito tempo; porém en
tendo que isto deve ter lugar no regimento interno, 
e não nesta lei, porque ao regimento é que pertence 
determinar o como e quando se deve discutir. Esta 
é a minha opinião. 

O SR. VERGUEIRO:- Eu não acho que deva ficar 
para o regimento interno o tratar da marcha do 
processo ; porque isto vem a constituir um direito 
da parte, que deve ser inserido na lei. 

O SR. SouzA FRANÇA:- Segundo o regimento 
interno cada um dos Srs. deputados tem o direito 
de pedir o adiamento por mais ou menos dias, con
forme entender que exige a importancia da mataria: 
póde o negocio ser ou não claro, póde ser ou não 
urgente, e o Sr. deputado que assim o entender 
póde pedir o adiamento por 6, 8 ou mais dias. 

Passando a disposição, que se pretende, ainda que 
o negocio seja de summa urgencia, não se poderá 
tratar delle, sem que primeiro passe o tempo deter
minn:do, e. ~ssim virá a ca~ara embaraçar-se com 
tal d1sposu;ao. E' este o mot1vo porque tambem não 
posso deixar de pronunciar-me contra a emenda. 

O SR. VERGUEmo: - Póde com effeito a mataria 
ser urgente, e não admittir demora; mas para estes 
casos tem a lei marcado outros meios. Quanto a que 
póde a materia ser muito complicada, tambem é 
certo, porém o adiamento não fica prohibido: dá-se 
o parecer para a ordem do dia, não se determina 
que nesse dia finalise a discussão, a ser necessario 
esclarecimentos adia-se para outros. O que quer a 
emenda é que não vá o negocio muito depressa, 
nem muito devagar, não põe nenhum embaraço. 

O Sn. CosTA AGUIAR:- Levanto-me para sus
tentar a emenda do Sr. Vergueiro. Tudo quanto é 
marcar com o cunho da reflexão materias de impor
tancia, parece-me ser da ultima conveniencia. Kós 
sabemos o choque das paixões, poderá a camara 
trata1· sempre com toda a dignidade estes negocios. 
porém, muitas vezes, não temos as cousas em nos
sas mãos: sabemos que nas grandes questões as 
paixões se alterão, e que nem sempre é possível 
consen·ar toda a circumspecção ; por isso entendo 
que se deve de antemão estabelecer na lei, que 
depois de dado o parecer, fique adiado por 3 ou mai:: 
dias, para que haja tempo de se examinarem as 
peças da denuncia. 

Quanto ao que aqui se disse, que será mais pro
prio marcar isto no regimento; não conYenho com 
tal opinião ; pois se isto pertence á lei de que ora 
tratamos, que incom·eniente ha em que nella se de
clare? 

Finalmente se não passar, a emenda por 3 dias, 
então quizera que fosse por 6, porque não sei como 
se possa examinar em pouco tempo um parecer que 
deve ser extenso, quê deve conter pelo menos 30, a 
40 documentos, e nem como estes se possão exami
nar com a devida madureza, quando os espíritos se 
achão alterados pela discussão. 

Ultimada a discussão, julgou-se sufficiente, e o 
Sr. presidente propoz o artigo á vota~o, e foi ap
provado, salva a emenda do Sr. Vergue1ro que lam
bem passou. 

<< Art. XI.- O indicado de culpa, se tiver dado a 
resposta por escripto, será avisado para assistir á 
discussão, e nella defender-se. Porém se não tiver 
dado resposta por escripto, não será avisado nem 
admittido á discussão. )) 

Sendo este artigo olferecido ás reflexões da ca· 
mara pelo Sr. pre!.idente, disse 

O Sn. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, o minis
tro á esta casa o que vem fazer'? vem defender-se? 
Somos nós os juizes, perante quem elle deve defen
der-se, ou somos por assim dizer o accusador? 
Diante do accusador não ha defesa, é perante o juiz 
que o réo a deve apresentar. 

Para que ha de o ministro vir defender-se a esta 
camara, se não temos o direito de o absolver? Não 
podemos exigir que elle venha: ha de ir ao senado; 
é perante o senado que o ministro se ha de defender. 
Nós não temos nada com o ministro, tiradas as tes
temunhas, verificado o facto, e decretadà a accusa
ção; somos accusadores, e não julgadores. 

Terminando o illustre orador mandou á mesa a 
seguinte 

«EMENDA 

« Indico que se supprima o art. U. »- Foi 
apoiada. 

O Sa. ' 7 ASCONCELLOS :-0 artigo não se p6de sup
primir, e menos pelas razões do illustre aeputado. 
Nós somos julgadores para a accusação dos minis· 
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tros; quando examinamos se tem ou não lugar a 
accusa~ão, somos julgadores. 

Dire1 agora a razão, porqr1e vem aqui este artigo. 
Está vencido que o ministro póde responder flOr 
escripto, é portanto necessario, que tratando-se de 
examinar a resposta, elle venha para explicar a 
mesma resposta: se fõr ambígua, se tiver uma ex
pressão que se não· entenda bem, elle a explica, e 
póde repellir qualquer argumento, que se deduza 
dessa expresão mal entendida, ou que não foi bem 
expressada. 

E' necessàrio usarmos de todas as cautellas com 
os ministros; é preciso que quando se proceda con
tra elles seja com cabal conhecimento. Os ministros 
não estão na razão dos outros empregados, suspenso 
um juiz de fóra não se entorpece a marcha do go
verno, ella continuará sem alteração, e é o que não 
se dfJ com os ministros ; pois que padece toda a ad
minislracão: accresce mais que para sustentar a 
dignídadê e opinião da camara, convém que á ac
cusacão precedão todos os t'sclarecimentos ; porque 
se B,rocedermos temerariamente a accusar os mi
nistros, e sem toda a reflexão, diminue, soffre min
gua, e quebra ~ camara na sua repu~ação_. Portanto 
eu voto pelo artigo tal qual, porque c mmto neces
sario, mesmo para explicar o que está vencido no 
art. 9.0 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Parece-me, Sr. pre
sidente, que se deve supprimir o artigo. Elle diz 
(lêu-o.) Eu creio que este primeiro acto da accusa
cão, a que procede a camara, é uma verdadeira pro
nuncia; aqui não se faz mais do que examinar as 
provas, e vêr se o ministro é ou não culpavel. Ha 
uma denuncia, o denunciante entrega os documen
tos, e se não os ha, tirão-se as testemunhas, depois 
de examinadas as provas, e os documentos, decide 
a camara se ha ou não culpabilidade. 

A applicacão da pena não é nossa, pertence ao 
senado : lá deve o culpado defender a sua conducta: 
lá deve ser arguido: lá deve apresentar as peças 
justificativas. Portanto sou de parecer que se deve 
supprimir o artigo pois é desnecessario. 

O Sn. Luw CouTINHO: -0 mesmo honrado mem
bro que sustenta o artigo, concordou na commissão 
que elle não era necessario; e vê· se que querendo 
combater os argumentos contrarios, já não usa 
das palavras- defender-se, porém explicar-se.- O 
honrado membro conhece que o ministro não tem 
que defender-se nesta camara, pois nós não trata
mos senão da accusação; porém como quer susten
tar os seus argumentos, foge agora para a palavra 
explicação. Que a dê no senado. O artigo não é ne
cessario. 

O SR. VAscoNCELLOS: -Sr. presidente, defen
der-se ou explicar-se, é questão de nome, o que 
importa é, que mandando-se que o ministro seja 
ouvido sobre a denuncia, parece muito razoavel que 
querendo explicar-se seja admittido : isto é neces
sario porque póde não ser bem entendida a sua 
resposta. Está decidido que seja ouvido, venha por
tanto explicar a sua resposta, querendo : isto não 
tem inconveniente, e póde facilitar a discussão da 
camara. 

Havendo-se a este tempo consumido as 4 horas 
determinadas para a discussão das leis regulamen
tares, e indo o Sr. presidente a declarar adiamento 
do artigo em questão, lembrarão alguns Srs. de
putados, que convinha concluir-se a discussão so-

bre o artigo e consultada a camara, assim o resolveu. 
Continuou pois o debate, e tendo a palavra, disse 
. O Sa. SouZA FRANÇA : -Eu entendo que o ar

tigo tem lugar. Esta camara já decidia, que antes 
de pronun~iar-se a accusacão contra o ministro 
devia elle ser ouvido: istô acha-se vencido no 
art. 9.0 

Ora se já se venceu que o ministro seja ouvido, 
em que implica que elle venha defender-se? Elle 
póde dizer-não posso dar por escripto a resposta. 
Por outro lado, Sr. presidente; tem-se aqui dito que 
a camara não julga, e que portanto não ha neces
sidade de aqui vir o ministro. 

Supponhamos, que o ministro tem em sua mão 
documentos, pelos quaes póde desfazer a accusacão, 
que necessidade lemos de gastar o tempo em per
guntas e respostas'? venha justificar-se contra a 
accusação; não ha nisto a incoherencia, que achou 
o honrado membro. Aqui não ha pronuncia, decre
ta-se a accusação, e isto quer dizer que o ministro 
é obrigado a dar a sua defesa. Emfim não se obriga, 
se o ministro quet, \'em, se não quer, não vem. Por
tanto acho que o artigo póde passar com esta 

!( E~lENDA 

cc Em lugar-de defender-se-justificar-se, que
rendo.» 

Tendo acabado, mandou a emenda á mesa, e foi 
apoiada. 

O SR. VERGUEmo :-A passar o artigo com a 
emenda, então parece-me mais proprio o termo
defender-porque defesa só repelle o delido, e a 
justificação é quando um homem prova, que obrou 
completamente bem. 

Eu votarei pelo artigo porque tendo-se decidido 
que o ministro podia responder, nesta resposta 
póde entrar tudo quanto fôr para a sua defesa. A 
commissão por escrupulosa quiz que além do mi
nistro dar a sua resposta por escrípto, podesse de 
mais a mais responder aos argumentos de facto; e 
como ha uma sentenca, cujos effeitos não são de 
pequena monta, pois âo menos traz a suspensão do 
emprego, com attenção a isto é que a commissão 
tem proposto tantas cautellas em favor do accu
sado. 

O SR. SouzA FRANCA: -Diz o illustre deputado 
que se deve preferir· a expressão-defender-se--; 
mas tem-se aqui impugnado, que a defesa, sup
pondo a accusação pronunciada, o que unicamente 
pertence á camara, deve fazel-a o culpado no se
nado : justificação não suppõe de necessidade a ac
cusação, e póde o ministro apresentai-a a esta 
camara, logo que tenha lugar a denuncia. Em todas 
as legislações é este o sentido que tem a palavra 
justificação. Portanto eu sustento a emenda. 

O SR. DIAS : -Eu convenho em que passe o ar
tigo na hypothese de que a justificação do. ministro 
possa isentai-o da aceusação ; pois uma vez que elle 
possa justificar-se, apresentando documentos au
thenticos, ou outras . quaesquer provas, pelas quaes 
convença logo a camara, não se lhe deve tolher este 
recurso. 

Elle póde mostrar com evidencia que o seu cri
me é nenhum. Portanto não se deve supprimir o 
artigo que vem a ser mais um meio de facilitar o 
processo. Este é o meu Mto. 

Julgando-se discutida a materia, o Sr. presidente 
otfereceu á votacão em primeiro lugar a emenda 
suppressiva do ~r. Lino Coutinho; e como fosse 
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approv!lda, ficou prejudicada a do Sr. Souza França, 
o o art1go. 

Passou-se á continuação da segunda discussão do 
projecto de lei, sobre as cartas dos alumnos das 
academias medico-cirurgicas, conforme a ordem do 
dia. 

E devendo entrar em discussão o art. 4.0 

O SR. Lnw CouTINHO offereceu para se introduzir 
entre ellc e o terceiro como emenda additiva o se
guinte 

" Art. 4.0 A letra das cartas será da maneira se
guinte : Eu F. director, ou vice·director da escola 
cirurgica do-faço saber, que o Sr. F. natural de-, 
filho de F., havendo frequenta do o' 5° anno do curso 
cirurgico, e sendo nelle approvado ( Nemine, o1t 

Simplíciter) fica por isso na conformidade. dos ~sta
tutos da mesma escola, approvado em CJrurg1a, e 
habilitado para poder curar unicamente neste ral!lo 
da sciencia medical em todas as partes do Jmpeno: 
pelo que lhe mandei passar es~, que v~í por ~im 
assignada, pelos lentes de pratiCa mediCa e cirur
gica, c subscripta pelo secretario com o sello da 
escola. 

« Eu F. etc., faço saber, que F. havendo _frequen
tado o 6° anno, e repetido nelle as matenas do 4° 
e 5° anuo, e sendo approvado (Nemine, ott Simpli
citer) fica por isso na conformidade dos estatutos 
da mesma escola, formado em cirurgia, e habilitado 
para poder curar neste ramo da sciencia medica em 
todas as partes do lmperio, e em medicina, na
quelles Jogares em que não houverem medicos: 
pelo que etc. » 

Foi apoiado, e posto em discussão com o do pro
jecto, disse o mesmo 

Sn. LINO CouTINHO :-As formulas que apresento 
não sei se estão bem feitas : são duas cartas segundo 
os estatutos: uma para o cirurgião curar de cirurgia 
sem soffrer o exame da physicatura; a-outra para 
curar de cirurgia e medicina nos lugares onde não 
houverem medicas: pois que aquelle tem o curso de 
5 annos, e este de 6. As formulas vem a ser as 
me:;mas para ambas, só com as differenças indis
pensaveis. A materia é esta ; todavia a redacção 
pó de ser melhor. 

O Sn. B.~PTISTA PEREIRA : - Sr. presidente, não 
me posso conformar, nem com essas cartas, nem 
com esses estatutos, porque não ha razão alguma 
para que o sigamos ás cégas, visto que estamos au
torisados para fazer e revogar leis. Em taes circums
tancias eu digo, que ou o estudante sabe ou não 
sabe; se sabe poderá c mar, se não sabe, não deve 
curar: mas dizer-se que um estudante que frequenta 
um curso medico cirurgico, e que é examinado 
pelos seus lentes e approvado, não deve curar em 
qualquer parte, é querer dar uma preeminencia aos 
medicos formados em Coimbra, e conservar uma 
distincção que serve só de fomentar caprichos. 

Emfim, Sr. presidente, deixemo-nos de classifi
cações ociosas, olhemos para a parte do util, e po
nhamos de mão etiquetas: o essencial é a sciencia, 
e se esses alnmnos estão sufficientemente instruidos, 
devem ficar habilitados para curar em toda a parte, 
onde houver doentes, e não só nos campos, onde 
Jlão houverem medicos. Todo o homem tem direito 
á sua existencia, e o habitar o campo ou cidade são 
accidentes, que não destroedl o yrincipio yosto. 

O SR. L1::so CouTINHO :-Oillustre deputado fallou 
com tanta precipitação, que não pôde encarar bem 

a materia : perdôe dizel~o assim. E' verdade que os 
estatutos não prestão, deve fazer-se novos, mas em
quanto os não ha, havemos de seguir os que existem. 
Ora disse mais oillustre deputado, que se não sabem 
não curem, porém estes homens ainda que não tenhão 
todos os estudos que são precisos, pois que principal
mente na Bahia, não ha physica, não ha chimica, 
etc., todavia tem alguns para poderem curar em falta 
de medicos formados. 

Aonde não houver medico, mas um destes cirur
giões, pergunto, ha de se deixar ao charlatão curar, 
e não a este homem que teve princípios? Diz o il
lustre deputado, se sabe cure, se não sabe não cure: 
esta proposição é erronea ; eois não ha meio entre 
saber e não saber? Ha de igualar-se ocharlatão, que 
nunca aprendeu com um cirurgião que tem estu
dado em academias"! De certo que não; ha gradua
ções no saber, póde saber-se mais ou menos, e não 
é tudo o mesmo. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Já disse, que não 
conheço infallibilidade nos estatutos. Para responder 
á segunda parte, faca o Sr. secretario o obsequio de 
lêr o artigo (leu-se). Ora nada do que disse o illustrc 
autor do proJecto póde destruir o meu argumento. 
Eu não quero que um alumno que tenha estudado, 
não curo: o illustre deputado inverteu o meu argu
mento, para tirar as consequencias que lhe agradou. 
Tornarei a dizer, que um medico, ou cirurgião ap
provado em nossa academia, deva ficar habilitado, 
para curar tanto nas cidades, como nas villas e 
roças, porque os habitantes do ~mpo têm tanto di
reito á sua existencia, como os das cidades. 

Que quer dizer curar onde não hcuvcr medicos'? 
Se elles são ignorantes, não os approYem, e menos 
consintão curar nas rocas. Como se os roceiros 
fossem bestas, e sua vida de nenhum preço I De 
mais estudar seis annos, ou cinco, é quasi a mesma 
cousa; porque se o alumno não estuda, e sabe nos 
cinco annos, não é em mais um que fica habil para 
curar: e se elles não podem curar nos lugares aonde 
ha medicas, tambem não podem curar aonde os 
não ha, quero dizer, se e'les não devem matar 
gente nas cidades, taml>um não devem matar nas 
rocas, porque os homens das cidades não são mais 
prêciosos do que os homens das roças. 

1\landou em seguida á mesa o illustre deputado 
esta 

CC E~IÉNDA 

cc Proponho, que os cirurgiões approvados, tendo 
frequentado os seis annos do seu curso, possão 
curar em toda a parte, tanto de cirurgia, como de 
medicina. >>-Foi lida e apoiada. 

O Sa. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, não posso 
tambem por fórma alguma accommodar-me com a 
restricção, que se quer estabelecer para que os cirur
giões formados só possão curar de medicina na
quelles lugares, onde não houver medicas. Se seme
lhante principio fosse avante, de certo que pouco 
lucrarião, e apenas poder-se-hia dizer, que havião 
sahido da tutella do physico mór para entrarem nas 
dos medicos: confesso, que não posso entender 
qual a razão para tão notavel differença nos lugares 
remotos, e onde não ha medicos, para aquelles onde 
os ha, e onde apezar de tudo continuarião sempre 
os cirurgiões a ser chamados, e a curar de medicina. 

E' verdade por outro lado, que elles não tem um 
curso tão regular, nem os preparatorios que e~ 
Coimbra seguem os bachareis formados em medi-
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cina, mas será isto só bastante para os excluir de 
curar de medicina, uma vez quo tambem se habi
litão para tanto, que fazem os seus exames, e que 
nelles são approvados'l Cumprão os lentes com seus 
deveres, sejão severos nos exames, não approvem 
senão aos benemeritos, e o mal, que tanto receião 
os 3rs. medicos, será de certo evitado. 

Além de que como é mesmo possível evitar que 
elles deix-3m de curar de medicina, e de ser clia
mados para isto? Como póde ser privado o pobre, o 
miseravel de chamar para seu curativo um cirur
gião em quem confia, de quem é amigo, um cirur
gião. emfim, que o cura de graça t_la qualidade de 
medlCo, ou quando mesmo leve dmheiro, que faz 
este officio a muito melhor mercado, do que os 
Srs. medicos 'l será possi vel metter no esquecimento 
as difficuldades, as rogativas, e a dependencia, que 
fazem muitos dos medicos, e o alto preco de suas 
visitas? Sejamos francos, senhores, ha "muitos é 
verdade, que voluntariamente se prestão, e até gra
tuitamente á pobreza, mas ha tambem alguns, que 
nem sempre attendern aos chamados dos pobres e 
dos desvalidos I ! 

Longe de mim a idéa de offender estes senhores, 
eu digo francamente a verdade com aquella energia 
propria do meu caracter : não tenho o menor resen
timento de nínguem; ao contrario conheco medicos 
muito e muito humanos, muito francos e aesinteres
sados; sou até obrigado a muitos; estas consiueracões 
porém não ínfluiráõ jámais para que eu deixê de 
dizer o que entendo, eninguem haverá de cet·to que 
conteste o que acabei de avançar, ou que duvide 
de que ac.ualmente os Srs. medtcos curão por muito 
ma1s dinheiro, do que qualquer dos actuaes cirur
giões, que tambem fazem este officio. 

Eu podia reproduzir aqui tudo quanto eu disse, 
se bem me lembro, na sessão de 18 de 1\laio, quando 
apresentei pela primeira . vez a indicação, que deu 
mo ti v o ao presente projecto ; mas isto seria desne
cessario ; porque os honrados membros, que me 
ouvem estão bem ao facto do negocio. 

Eu seria incoherente commigo mesmo, e com os 
meus princípios, se havendo então advogado a causa 
justa dos alumnos da academia medico-cirurgica, 
para os tirar dos vexames e incommodos, que 
soffrião pelas pretenções do cirurgão-mór, e pela 
repetição dos títulos dados annualmente pelo phy
sico-mór, o:; deixasse ngora Yictima de outros in
commodos e de quasi iguae:; vexames. 

E' tempo, senhores, de dar a uma tão interessante 
classe de nossos concidadãos, aquelle apreço que 
merece, é tempo de pagar á mocidade o tributo de
vido a seus talentos c a seus estudos: acabem por 
uma vez semelhantes distinccões, e não haja medo 
de que os nossos cirurgiões"formados, abuzem de 
seu saber, como se preteude. 

A humanidade, a quem é forçoso acudir, a falta 
que temos de professores na maior parte das villas, 
e lugares do Imperio, e tarnbem a consideração de 
levantar do abatimento, em que até agora tem jazido 
tão necessaria e interessante profissão, tudo, tudo 
influe e urge para que elles curem por toda a parte 
do mesmo Imperio, embora haja, ou não haja me
dicos. Nem estes podem receiar a sua concurrencia; 
a verdadeira sciencia nunca teme concurrentes, estes 
só podem prejudicar interesses mal entendidos, ou 
chocar pretenções de merecimento mal fundadas. 

Pouco direi quanto ao que se tem querido argu
mentar com os estatutos ; elles podem ser derro
gados naquillo em que hoje não conv~m, ou se 

oppõe ao presente projecto ; é isto tão obvio, que 
não necessita de prova ; e quem nos inhibe de al
terar, ~mpliar! ou_restri!l~ir os mesmos estatutos? 
Resunnndo p01s mmhas 1deas, voto, que se supprima 
sem~~hante clausula, e que seja livre a qualquer ci
mrgiao formad~ o curar de !Dedicil}a elt_l qualquer 
parte do Impeno,embora haJa ou nao haJa medicos. 

O SarCuNHA BARBOZA :-Sr. presidente, confor
mando.:.me com as razões do nobre deputado, que 
me precedeu, tenho de accrescentar unicamente que 
os estatuto~ das escolas medico-cirurgicas, que' pa
recem serv1r de escudo ao lwnrado autor doprojecto 
em discussão, t~m de cert~ prescripto, attentas as 
nossas actuaes C1rcumstanc1as. 

Quando elles se organisárão, ainda o Brazil estava 
unido á Portugal, e era preciso manter-se a reputa
ção da universidade de Coimbra, em que se for
mavão quasi todos os nossos medicos, que talvez 
q11e só para obrigarem os nossos estudantes a fre
quentar aquelia universidade, alias muito digna, se 
puzesse a clausula de que os cirurgiões formados 
d~s. escolas do Rio e Bahia, só podião curar de me
dlcma nos lugares em que não ha medicas. Hoje 
porém que estamos separados de Portugal, devemos 
animar os nossos estudos; · abolindo esta clausula 
estabelecida pela razão que apontei ; clausula que 
induz a um monopolio em beneficio dos medicos 
estrangeiros. 

Demais, Sr. presidente, a vida do cidadão brasi
leiro, é sempre respeitavel, ou nas cidades ou nos 
campos ; se os nossos cirurgiões-medicos não são 
aptos para curarem na côrte; tambem nãoo devem 
ser para curarem os lavradores. Pertence aos enfet·
ID?_S a liyre escolha do professor do seu credito, e não 
seJa O pnvados de se curarem com <ruem,ou por nmi
zade, ou por c~ridade,ou por outro qualquer motivo, 
lhes póde receitar o mesmo que um medico da uni
versidade Puropêa. Voto pela suppressão da clausula 
inserida na carta, porque cessárão os motivos, que a 
fizerão inserir nos estatutos; porqu_e ha um verda
deiro monopolio om favor dos medicos estrangeiros; 
porque legislamos de novo, e em favor do Brazil. 

O Sa. VEI\GUElRO :-A questão ultimamente tra
tada, e em qne parece fundar-se o artigo, é se 
convém ou não, que contiuuem os estatutos na 
parte em que restringe os alumnos das academias 
de poderem curar em qualque.r lugar: eu entendo, 
que as disposições desses estatutos devem ser revo
gadas. 

O nosso systema, e mesmo a constituicão nos 
proveu da necessaria autoridade para destruir todo 
o monopolio de industria : tudo é livre usar á ex
cepção daquillo, em que possa haver com as dispo
sicões da constituição alguma implicação ; então é 
bém entendido, que não se admitta. Quiz-se fazer 
entre os alumnos das academias, que têm comple
tado os seus estudos, e os medicos formados na'> 
universidades certa distincção, não admittindo, que 
elles curem de medicina, senão nos lugares aonde 
não houverem medicos, porque não poderáõ curar 
onde ha medicos 't Se é pelo perigo de poderem 
matar gente, então que razão ha para o fazerem em 
todos os lugares, onde não houver medicos ? 

Dir-se-ha talvez, que aonde ha medicos não são 
necessarios estes alumnos, mas eu creio, que em 
parte alguma do Brazil não ha tão grande quan
tidade de medicas. que não precizem de ser aju
dados por outros. Se fossem os a contar os medias 
que ha nesta cidade, veríamos, que são em grande 

75 
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numero, porém que ainda assim não chegão, e não 
podem chegar a todos, e mesmo é natural, que elles 
escolhão aquelles doentes, que pagão melhor, 
e é preciso que sejão dotados de muita humanidade 
para irem á casa dos pobres. Quanto a dever-se 
emendar, e não promover os abusos dos charlatães, 
é isso certo, mas tambem é certo que não é só
mente no Brazil que elles existem, nas grandes ci
dades da Europa, e mesmo em Londres ha desses 
curandeiros. Portanto eu acho, que se revoguem os 
estatutos nesta parte, e que aquelles dos alumnos, 
que se julgarem habilitados, curem ern toda a parte 
do imperio. 

O Sn. Lixo Counxno:-Sr. presidente, os pa
ragraphos dos estatutos não dizem que estes estu
dantes não possão ser medicos, porém diz que es
tudem mais aquillo, aquill'outro para o poderem ser, 
e o mais seria favorecer a ignorancia, consentindo, 
que todos curassem de medicina. Dizem os estatutos, 
{leu-os) ora, como é que ~e ha de permittir que 
um estudantr, que apenas acabo o 5° anno, tenha 
logo as mesmas prerogativas de ouLros, que estudão 
mais annos, e que passão por outros exames? Os 
estatutos classificão as sciencias, e se elles querem 
~er doutores, fação estudos maiores, do contrario 
tl'l'emos daqui/ a dous dias medicos feitus ti pressa, 
portanto vou conforme com os estatutos, que lhes 
eonsente, que sejão medicos, mas é com outros es
tudos, recorrendo a novos exames. e passando por 
onuc passa u medico formado. 

O Sn. V:..sc.o:-;cELLOs: - Sou da opinião do Illm. 
deputado o Sr. Baptista Pereira. Os sr.is annos, é 
tempo mui bastante para que esses estudantes possão 
curar de medicina, e ás vezes ficão mais perfeitos 
do que aquelles, que vão á Coimbra. Que é o que lá 
5e estuda? Estuda-se o calculo, estuda-se o grego, e 
ultimamente vem sabendo cousa nenhuma, e vem 
:>prender a curar, matando gente. Portanto se o 
physico-mór dá licença de curar a qualquer sapa
teiro, qnal ha de ser a razão, porque aquelle, que 
frequentou as academias, não cure ? E' uma inco
hercncia muito grande. 

O Sn. LIXO CouTI:\'HO : - E' verdade, Sr. presi
dente que muitos medicos têm sahido da uni
versidade de Coimbra, ignorantes, e nescios, mas 
eu tenho visto tambem muilos legistas, que são 
chagas, c que mettem dó (A' ordem). 

O Srr. DIAs:- (Não se ouvio! ). 
O Sn. CLE~IENTE PEnEm:..:- Vou fallar sobre o 

Qbjecto, que se tem ventilado. Quer-se que esses 
alumnos não curem onde ha medicos, e que curem 
aondP. os não ha, pois se o cirurgião está habilitado 
para cu1·ar em uma parte, como é que não póde 
curar na outra? Se se suppõe, que é porque não sabe 
curar, então não se vá habilitar esses homens para 
matar gente onde não ha medicos, pois se elles não 
são capazes para curar em toda a partP., não devem 
curar em parte nenhuma. Tem-se dito aqui que não é 
conveniente revogar esses estatutos, mas se ellesnão 
são coherentes com o vencido, e se não são justos, 
não h a razão alguma para que se não revoguem, mas 
para que é isto? Elles não se executão, porque os 
doentes chamão os cirurgiões para os curarem, 
sempre que os reputão babeis embora haja ou não 
haja medicas, te~hão, ou não licença para curar, 
e por consequenc1a os estatutos só servem para dar 
occasião á sua infracção, por isso devem ser re
vogados nesta parte, porque nós devemos evitar 
toda a occasião de haver infracções. 

Pelo que respeita porém a que seja necessario que 
estudem mais tempo para se fazerem doutores, pa
rece-me bem, porque é verdade, que póde acon
tecer, que homens formados em medicina, em di
reito, etc., sejão menos babeis do que aquelles, que 
se applicão ·no seu gabinete : mas isto será nma 
excepção, que não merece ser tomada em consi
deração. 

O Srr. BAPTISTA PEREIRA : -Sr. presidente, 
quando se dá uma carta, ha presurupção de sciencia 
a faYor daquelle, que a recebe, ora sendo isto assim, 
para que uma limitação de lugar, aonde poderá 
exercer o seu emprego, ou officio? se porém o es
tudante não sabe, porque se lhe dá a carta? Eu 
estou informado de que estas academias estão mal 
montadas, que são muito imperfeitos os estudos, 
que ahi se fazem, convém melhorai-as, eu concordo 
mas não posso approvar a doutrina dos estatutos na 
parte, em que determinão, que para curar de me
dicina se torne preciso mais um anno de estudo. 
Aquelles estatutos, são filhos dos de Coimbra, 
porém mui invertidos, porque este anno de mais, só 
regulava o differente gráo, e nao a sciencia. Não 
farei mais repetições, e conclúo dizendo, que se a 
academia não tem todos os estudos, ou se estes se 
não ensinão bem, que se dem proYidencias, com 
tanto que não se soffra essa determinação de poder 
curar o ignorante no campo, e o sabio na cidade 
porque os habitantes do campo não são rebanhos 
de carneiros, sobre cuja existencia nada temos a 
considerar. Voto, portanto, pela minha emenda. 

Veio finalmente á mesa, mandada pelo Sr. Maia 
a seguinte 

<< EllEND.\ 

« As cartas de cirurgião, e cirurgião-formado, 
serão passada~ pelos formularios,, que vão lançados 
no fim desta le1 ». 

Foi apoiada, e como ningnem fallasse mais sobre 
a materia, julgando-se sufficientemente discutida, 
propozo Sr. presidente á votação: 1.0 O artigo addi
cional do Sr. Lino Coutinho, e foi approvado, salvas 
as emendas. 2.0 As emendas que lambem forão 
approvadas, tanto a do Sr. Maia como a do Sr. Ba
ptista Pereira, e porque esta ultima importava a 
derogacão de uma disposicão dos estatutos da res
pectiva' academia, votou a êamara, que assim se de
clarasse expressamente na lei em discussão pelo 
modo mais commodo, e de melhor redacção. 

E sendo dada a hora determinou para a ordem 
do dia primeiramente a continuação da discussão do 
projecto de lei da responsabilidade, depois conti
nuacão da discussão do parecer da commissão de 
cominercio, que ficára adiado, ultimamente leituras 
de pareceres e indicações. 

Levantou-se a sessão depois das tres horas da 
tarde.- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados vio 
o offi.cio, e mais papeis, que V. Ex., me dirigio em 
data de 12 do corrente em solução aos quesitos, que 
por ordem da mE>sma c.amara forão propostos a 
V. Ex. em offi.P.io de 22 de Maio proximo passado, 
sobre o estado das forças, e repartições militares do 
imperio, e depois do mais apurado exame, a que 
fez proceder pela commissão de guerra ãcerca do , . 
seu conteúdo, resolveu de conformidade com opa-
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recer da mesma commissão, que eu respondesse a v. Ex., que sendo indispensavel para se tomarem 
medidas geraes tendentes á organisação do exer
cito, a mais exacta, e minuciosa notícia de qualquer 
dos seus ramos, não póde a eamara deixar de so
licitar os seguintes esclarecimentos, que se não 
achão satisfactoriameute deduzidos nos 53 mappas, 
e relações que lhe forão presentes : 1 o, sobre todos 
os officiaes, que consiituem o estado maior da côrte, 
com indicação dos avulsos das differentes armas, no 
caso de os haver : 2. o, sobre todos os governadores, 
e commandantes de praças e fortalezas, e reductos 
destacôrte, comosseus competentes subalternos: 3° 
sobre os corpos compostos de estrangeiros em ser
vico do imperio: 4°, sobre os corpos das províncias 
aqui destacados, e os co?ti~gentes dos desta côrte 
em destacamento nas provmCias. 

Que igualment.e se lhe facilitem as noticias, que 
V. Ex. possa ter da força militar das províncias da 
Parahyba, e Pará, emquanto não chegão os mappas 
respectivos, bem como se faz necessaria a remessa 
de um mappa completo da corporação de enge
nheiros da côrte, que não veio incluído nos 53 acima 
mencionados. Que ficando certa de que V. Ex., sa
tisfará cabalmente ao 2° dos quesitos do citado officío 
de 22 de l\Iaio, logo que a junta da fazenda dos ar
senaes do exercito lhe subministre as necessarias 
informações, como lhe fora ordenado, não póde com 
tudo prescindir de declarar a V. Ex., que as relações 
da côrte, e das Jlrovincias del\lontividéo, Rio-Grande 
do Sul, 1\Iinas-Geraes, Rio-Grande do Norte, e Pará, 
não dão solução alguma aos objectos deste quesito, 
e que as de Pernambuco, 1\Iatto-Grosso, Parahyba 
do Norte, Piauhy, e Maranhão, satisfazem-no im
perfeitamente, sendo por isso mister, que V. Ex., 
communique o que tiver chegado ao seu conheci
mento ácerca deste artigo. 

Que a camara fica inteirada do que V. Ex., expõe 
em resposta ao 3° quesito sobre hospitaes militares, 
sendo notavel, que só faltão deste objecto as re
Iacões de Goyaz, Alagôas, Ceará, e S. Paulo. Que 
nâ'o pó de deixar de levar ao conheCif!lento de "Y. Ex., 
a necessidade de obter estabelemmentos Clrcum
stancíados de cada um dos estabelecimentos litte
rarios militares, muito especialmente da academia 
desta côrte. Que tem já ao seu alcance alguns tra
balhos da commissão militar, creada em 1822, para 
tratar do melhoramento do arsenal do exercito desta 
côrte, e quanto aos papeis por V. Ex., dirigidos á 
assembléa constituinte, relativo ao monte-pio mi
litar, a camara sente dizer, que não existem no ar
chivo da mesma assembléa, posto que realmente 
vierão remettidos da reparti cão de V. Ex., por aviso 
de 26 de 1 ulho de 1823, convindo portanto, que v. 
Ex., haja de exigir do conselho supremo militar, 
uma copia, ou extracto da consulta ácerca do 
referido monto-pio, e convidar as pessoas! que offe
recerão os seus planos sobre este obJecto, para 
apresentarem novamente os seus trabalhos á ca
mara, que com zelo deseja providenciar a manu
tenção das viuvas, e orphãos dos cidadãos, que se 
dedicão ao servico da patria. O que V. Ex. fará 
subir ao conhecimento de S. M. I. Deus guarde a 
V. Ex. 

Paço da camara dos deputados em 26 de Junho de 
1826.-Jose Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. Barão de Lages. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento da 
camara dos deputados o omcio que V. Ex. me di-

rigio, por ordem de S. M. 1., em 12 do corrente 
mez, acompanhando os officios do vice-presidente 
da provincta de S. Paulo, do intendente inte
rino da marinha de Santos, e do desta côrte, 
tudo relativo á necessidade de estabelecer no ar
senal de matinha daquella villa uma administracão 
methodica com privativo regulamento, e cofre côm
petente. E querendo a mesma camara deliberar com 
prévio exame, e madureza em assumpto tão im
portante, resolveu, que se solicitasse pela repar
ticão de V. Ex., todas as informacões e esclarecí
m·entos que o objecto requer, e que iguaes iUus
trações se pedissem pela repartição dos negocios da 
fazenda, attenta a intima dependencia, que della 
tem semelhante estabelecimento. O que V. Ex., le
vará á presença do mesmo augusto senhor, na in
telligencia de que na data deste faço a conveniente 
participação pela secretaria de estado dos negocios 
da fazenda. Deus guarde a V. Ex. 

Paco da ca mara dos deputados, em 26 de Junho de 
1826."- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. Visconde deParanaguá. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente á eamara dos 
deputados os officios do vice-presidente da província 
de S. Paulo, do intendente interino da marinha de 
Santos, e do desta côrte, remettidospor ordem impe
rial em officio da reparti cão dos negocios da marinha 
de 12 do corrente mez, tudo relativo á necessidade de 
se estabelecer no arsenal de marinha daquclla villa 
umaadministração methadica com privativo regula
mento e cofre competente. E querendo a mesma 
camar~ deliberar com previo exame, e m~dureza 
emc assumpto tão importante, resolveu, q~e alé~ 
das illuslrações que para . tal fim s~ dev1ao ped!r 
pela repa1·tição dos negoc10s da mannha, SP; sob
citassem igualmente pela de V. Ex. todas as mfor
macões, e esclarecimentos, que o objecto requer, 
attênta a in ti ma dependencia, que um semelhante 
estabelecimento deve necessariamente ter da admi
nistração do thcsouro nacional. O que V. Ex. le
vará á imperial presença, certo do que na data 
d~ste, faço a convenie~te partici.Jlação pela secre
taria de estado dos negomos da mannha. Deus guarde 
a V. Ex. 

Paco da camara dos deputados, em 26 de Junho de 
1826:- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
- Sr. Visconde de Baependy; 

lllm. e Exm. Sr. -Levei ao conhecimento da 
camara do.s dep.11tados o officio de V. Ex. ~e. 20 do, 
corrente, mclumdo os mappas do estado m1htar da\ 
província de Pernambuco : e em resposta cu~- \ 
pre-me participar a V. Ex. para levar ao con?eci- ) 
manto de S. M. I., que a camara de conformtdade.· i 
com o parecer da commissão de guerra, achou, 'i· 
que os ditos mappas satisfazem completamente na 
parte respectiva os quesitos do officio de 22 de 
Maio proximo passado. Deus guarde a V. Ex. 

Paco da camara dos deputados, em 26 de 1 unho de 
1826:-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.
Sr. Barão de Lages. 

Illm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados de
sejando· tomar medidas efficazes para evitar a 
fraude com que os estrangeiros fazem impunemente 
0 trafico da cabotagem, em grave detrimento do 
commercio nacional, e desfalque dos direitos das 
alfandegas deste imperlo: precisa que pela repar
tição do thesouro publico, se lhe envie uma copia 
fiel da portaria de 13 de Agosto de 1816 expedida 
ao juiz da alfandega desta côrte dando providencias 
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sobre este objecto: e ordenou-me que para seme
lhante fim eu officiasse a V. Ex. Deus guarde a 
V. Ex. 

Paco da camara dos deputados, em 26 de 
JunhÔ de 1826.-José llicm·do da Costa. Aguiar de 
Andrada.-Sr. Visconde de Baependy. 

lllm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento da 
camara dos deputados os dous officios, que V. Ex. 
me dirigio em 23 do corrente acompanhando a 
copia do decreto para pagamento das folhas da 
mesma camara, e dous officios do !'residente da 
província da Parahyba do Norte sobre a estatística 
respectiva: e em :resposta participo a V. Ex., para 
que suba ao conhecimento de S. l\L I., que ror 
deliberacão da camara tiverào aquelles papeis o 
conveniénte destino. Deus guarde a V. Ex. 

sação dos ministros de estado. Eu requeiro que 
esta pratica seja adaptada entre nós e que para se 
decretar a accusação dos ministros, e conselheiros 
de estado concordem os votos dos dous terços dos 
membros desta camara e não se tome a deliberacão 
pela maioria absoltit1r, como se pratica nos outros 
negocias. Proponho portanto que assim se declare 
nesta lei. 

Paço da camara dos deputados, em 26 de Junho 
de 1826.-José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada.-Sr. José Feliciano Fernandes Pinheiro. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á camara dos 
deputados o officio de 22 do corrente em que 
V. Ex. participq, as resoluções do senado á cerca 
dos projectos de lei relativos ao estabeleeimento 
de um monte-pio militar nesté imperio, e aos 
vencimentos dos officiaes da respectiva secretaria, 
e mais empregados da casa: e cumpre-me parti
cipar a V. Ex. para que seja transmittido ao mesmo 
senado, que por deliheracão desta camara, foi 
rejeitado na primeira disc1issão o projecto de lei, 
que se havia proposto sobre as queimadas, e damnos 
por ellas causados. Deus guarde a V. Ex. 

Paço da camara dos deputados, 26 de Junho de 
1826.-José Ricardo da Costa Agrlia1· de Andrada. 
-Sr. José Feliciano Fernandes Pinheiro. 

Sessão em 2'7 de Junho de f 826 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás lO horas da manhã, acha
rão-se presentes 63 dos Srs. deputados, faltando 
com participacão de causa os Srs. Ledo, 1\'lonsenhor 
Pizarro e Almeida e Albuquerque, e sem partici
pação os Srs. Cunha Barboza e Albuquerque. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e foi 
approvada a acta da antecedente, depois de lida 
pelo Sr. secretario Araujo Vianna; havendo a este 
tempo comparecido o Sr. Albuquerque. 

. Entrou-se logo n_a primeira parte da ordem do 
d1a, que era a contmuacão da discussão sobre o ti
tulo do processo dos n1inistros e conselheiros de 
estado, extrahido do projecto de lei geral ácerca da 
responsabilidade dos funccionarios publicas, con
forme se resolvêra na sessão precedente; princi
piando-se pelo art. 12 do tit. 3° da sobredita lei ge
ml, n assim concebido: 

cc Art. 12. Terminado o debate, a camara decre
tará, se tem ou não lugar a accusação.» 

E havendo o Sr. secretario Costa Aguiar feito a 
leitura deste artigo, pedio immediatamente a pala
vra e disse 

O ~R. MAacos ANTONIO:- Sr. presidente, em 
algumas camaras legislativas muitos objectos são 
resolvidos pela votacão dos dous tercos dos seus 
membros presentes ê um desses objectos é a accu-

(*) Vide pag. 1n do tomo t.o 

0 SR. VASCONCELLOS :-0 que pretende O nobre 
deputado não tem lugar, não é admissivel, é anti
constitucional. Todos os negocios hão de se decidir 
pela maioria absoluta de votos: assim o determina 
expressamente a constituição. Logo o que propõe 
o nobre deputado é anti-constitucional, é um ab
surdo. 

Deixemos, Sr. presidente, deixemos instituições 
inglezas ; somos brazileiros. Vamos seguindo o 
nosso systema e executando á risca tudo o que está 
declarado na constituição. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Pelo que pretende o H
lustre deputado que primeiro fallou, vem a resolu
ção da camara a tomar-se, não pelo maior numero 
de votos dos seus membros, mas sim pelo menor 
numero. 

Supponhamos por exemplo, que a camara delibe
rante sobre a questão de ser ou não ser decretada a 
accusação contra um ministro de estado se compõe 
ou está completa com o numero de 90 deputados. 
Em tal caso a maioria absoluta, pela qual se deve 
vencer e ser resolvida a questão, é de 46 votos para 
cima: mas se é prohíbido tomar-se resolucão affir
mativa a tal respeito, como indica o mesmo illustre 
deputado, com menos de 60 votos, que em tal hy
pothese ':em a constituir os dous terços dessa ca
mara dehberante, segue-se que no numero de votos 
affinnativos que occorrem entre 46 e 60, vem o 
menor numero a vencer e a ter mais pezo do que o 
maior numero; pois que sendo a questão de sim ou 
não, de proceder ou não proceder o decreto da ac
cusação, se 47, por exemplo, votão que procede e 
43 pronuncião que não procede, vem esta votação in
feriOr em numero de deputados a vencer aquella su
perior; e consequentemente se resolve a questão 
pelo menor numero de votos contra o maior numero; 
pois que este só tem vigor de 60 para cima, ou sen
do_ conformes os dous terços dos deputados. Não 
tem pois lugar esta restricção ou excepção da regra 
geral de votação que é marcada pela constituição. 

O SR. MARCOS ANTONIO :-As nações mais illu
minadas concedem muitos favores aos criminosos, 
e quanto maior é o crime, tanto mais fi1vorecido é 
o réo. 

Em Inglaterra quando se trata de crimes mais 
graves, é permittido ao accusado recusar maior nu
mero de juizes; e outras muitas prerogativas lhe 
são concedidas a bem de sua defeza. Pelo que pa
rece-me que sendo o crime imputado a um ministro 
ou conselheiro de estado, de gravíssimo perigo á 
sua reputação e ainda á sua vida, mais deve ser fa
vorecido: e por consequencia é conforme á boa ra
zão, que dous terços pelo menos, da camara dos 
deputados convenha na deliberacão, para ser judi
cialmente accusado na camara dÓs senadores. 

As razões que têm sido expandidas pelos illustres 
preopinantes, não me convencem e os seus argu
mentos devem cahir por terra, havendo considera
ção á prat~C8; seguida em Inglaterra e França nas 
causas . crunmaes aprt.sentadas nas camaras dos 
lords e pares. Não é minha a opinião, que tenho 
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produzido e sustento, mas sim das nações mais po
liciadas e adiantadas na sciencia da legislação; e por 
isso é muito attendivel o que tenho proposto e de
fendo. 

O Sa. VASCONCELLos:- Não sei, senhores, como 
o illustre membro entende a letra da constituicão. 
A constituição determina bem clara e expressa
mente, que os negocias serão decididos aqui e no 
senado pela maioria absoluta de votos dos mem
bros presentes: a maioria absoluta dá-se quando 
concorda a metade e mais um dos votantes: e como 
quer o illustre depÚtado, que por a constituição 
ingleza e a franceza seguir outra vereda, nós nos 
separemos da nossa 'l Nós não estamos no tempo 
antigo, para que o nobre deputado pretenda que o 
direito estrangeiro seja correctivo do nosso. Temos 
legislação propria, assim como os francezes e in
glezes a têm para si. Sigão clles o seu systema e 
sigamos nós o nosso. Por ventura corrigem elles a 
sua constituição pelos artigos da nossa ? 

Já lá passou o tempo em que o direito canonico 
e o romano erão correctivos da legislacão, usos e 
costumes patrios. Onde ha lei exprcssâ, cessão os 
argumentos de exemplos estranhos. 

Os favores que se concedem aos réos para sua 
defeza têm limites e sempre se entendem em ter
mos babeis. Nós sempre fomos humanos para co~ 
os delinquentes e nunca lhes negámos os meios de 
defeza: mas se fosse pussivel fazer-se alguma exce
pção de regra, nunca se deveria fazer extensiva aos 
ministros e conselheiros de estado, que são pessoas 
podero!ias e a que nunca faltaráõ meios de se justi
ficar; antes ha toda a razão de reslrin<Yir a seu res
peito as formalidades da lei, se isso fosse pratica
Yel. Essa seria a minha opinião. Os favores das 
leis devem recahir (a razão o mostra) nas pessoas 
miseraveis, desvalidas e ignorantes, e não naquellas 
que são reconhecidamente poderosissimas. Demais 
o favor aos delinquentes ha de ser analogo aos ter
mos da lei. No caso presente a constituição o nega; 
ella é bastantemente clara e expressa ; deve ser 
guardada. 

O Sa. LrNo CouTINHO :-E' principio de direito 
criminal, reconhecido por todos os homens: quanto 
maior é o delicto e por consequencia a pena, tanto 
mais: se devem franquear ao ré o os meios para a sua de
~eza. Po~que, Sr. }?residente, antes escape!D do 
JUsto castigo cem facmorosos, do que soffra inJusta
mente um innocente. 

E' preciso que se concedão ao accusado todos os 
.recursos que possão servir para mostrar-se livre da 
1nculpação. Daqui deduzo eu, que o numero de 
votos, que nesta camara decretar a accusacão a 
qualquer que fôr denunciado perante ella e cufo co
nhecimento lhe pertencer, deve ser maior do que 
se requer para qualquer deliberação ordinaria. 
Este é o meu parecer. 

Oppõe-se o illustre deputado, argumentando 
com a letra da constituicão, querendo persuadir 
que esta proposta é contraria ao que ella deter
mina. Se é contraria, respondo eu, então já a ca
mara a tem infringido, porque ha casos em que o 
nosso regimento exige que a deliberação se_ vença 
por dous tercos dos seus membros. Ora, em todas 
as assembléás ha ditrerentes maneiras de votar e 
nós já ·as temos admittido pelo nosso regimento, 
como acabei de dizer. Porém não me posso esque
cer da celebre metaphysica, com que se pretendeu 
demonstrar como absurdo o melhodo de se delibe-

rar pela votacão de dous tercos contra um. Na ver-
dade é singulâr ! · 

Em todos. os casos de duvida ha pró e contra, o 
n_umero mawr vence o menor. SuiJponhamos que 
sao 100 os votantes; levantarão-se 51 em signal de 
atlirmativa: logo os 49 restantes são os que vence
rão 'I Não ha metaphysica mais estranha ! Dizer-se 
que_ o terço que ficou sentado é que venceu na vo
taçao l. .. 

Finalmente a proposta não é anti-constitucional: 
todas as camaras legislativas têm suas votacões es
peciaes para casos distinctos; nós tambe1i1 as te
mos .... 

O Sn. PRESIDENTE (interrompendo):-Como pre
sidente devo esclarecer o honrado membro sobre 
um equivoco. O nosso regimento não manda deci
dir negocios alguns pelos dous terços de Yotos: 
exige em certos casos esse numero para serem 
apoiadas algumas emendas. 

O Sn. LINO CouTINHO: - Dahí deduzo eu argu
mento a meu favor. Se para apoiar-se uma simples 
emenda, se julga preciso esse numero de votos, 
com toda a razão se deve admittir o methodo indi
cado, quando se trata da honra e vida de um cida
dão: attento o principio que expuz de que quanto 
maior é o delicto, tanto mais livre de'\'e ser a de
feza. 

O Sn. CosTA AGuiAR :-Eu sustento a opinião de 
que a votacão sobre o decreto de accusacão deve 
seguir o mesmo methodo admittido a respeito dos 
outros objectos propostos á deliberação desta ca
mara e determinado expressamente pela constitui
ção. Sei que nas camar~s de Inglaterra segue-se 
outro systema; porém fuJamos de adoptat· usos es
tranhos, que não podem .ter applicação ao nosso 
systema constitucional e de que por isso podem re
sultar inconvenientes talvez bem desagradaveis. 
Nem eu descubro a razão de utilidade, para nos 
sujeitarmos á autoridade de semelhante pratica, 
com desprezo das nossas insLituições. . 

A constituição já determinou muito clara e ex
plicitamente a maneira pox·que as nossas camaras 
legislativas devem deliberar sobre quaesquer nego
cios, sejão da natureza que forem, porque ella não 
faz distinccão alguma. 

Quero pêrguntar, se as leis que se estão fazendo· 
nesta camara e os objectos sobre que se delibera. 
diariamente á pluralidade absoluta de votos, serão· 
por ventura de menos monta e consideraçiio do que· 
a accusação de um ministro ou conselheiro de es
tado? 

Seguramente nenhum dos illustres membros 
desta camara responderá pela affirmativa; pois são 
conhecidamente da mais alta transcendencia os ob
jectos, a que por dever nos dedicamos; todos dizem 
respeito ao bem geral da nação. 

Se pois estes objectos são decididos pela votação 
ordinaria da maioria absoluta, que muito é que a 
accusacão dos ministros de estado seja decretada 
por igÚal votação 'l E que inconvenientes se podem 
seguir deste methodo ? 

Se esta proposta fosse feita para a deliberação 
sobre a imposição das penas, póde ser que eu ainda 
a admittisse, se a julgasse conforme com a constitui
ção; mas para o decreto de accusação, de certo não. 
Até mesmo semelhante fórma de votação é sujeita a 
muitas incoherencias, como se tem demonstrado, e 
eu accrescentaria que de certo modo é indecorosa 
ã camara, que nem a tem admittido, nem a póde 

76 
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admittir nos negocias da sua competencia; pois o 
que se avançou a respeito do regimento, foi menos 
bem ponderado. 

O regimento não determina outra fórma de votar 
para decisão de quaesquer negocios, senão a que a 
constituicão designou: a maioria absoluta da ca
mara é ã que determina o vencimento. Portanto 
em resumo do que tenho dito conclúo, que não é 
admissivel a proposta, porque a accusacão dos mi
nistros de estado não é objecto de mai'or valor do 
que, os que são vencidos pela votação ordinaria, é 
porque o methodo, que se pretende introduzir, é 
contrario <i constituição. 

O Sn. VERGuEmo:- Senhores, eu não posso ap
provar esta emenda. Já se derão sobejas razões, e 
cu accrescentarei tambem algumás idéas. Já se 
disse que pelo systema, que se quer introduzir, dá-se 
realmente á parte vencida o direito de vencer. A 
demonstração é clara, e nada tem de metaphysica. 
Supponhamos que são 60 a ' 'otar, c propõe-se a 
questão por sim ou não ; 39 declararão-se pela affir
mativa, e 21 deixarão-se ficar sentados, e votarão 
pela negati,•a : que duvida póde haver em que estes 
21 venceião o voto da maioria, e de uma maioria 
tão consideravel, como é a que vai de2l a 39? Esta 
é a metapllysica que se não entende I 

Pois ha de a parte incomparavelmente maior ser 
vencida, porque succede faltar um só \'Olo, para se 
preencherem os dons tercos do numero total da 
camara '! Que absurdo tão manifesto! 

O que o illustrc deputado ponderou a respeito da 
pratica do foro criminal é uma verdade : quanto 
mais graves c extraordinarios são os crimes, tanto 
mais livres devem ser os recursos para a defeza dos 
réos. 

Porém o illustre deputodo confundio os delictos 
com os delinquentes, os fa<::tos com as pessoas ; e 
devendo gcneralisar esta regra a todos os casos, não 
o faz, e quer prevalecer-se della, só para fazer uma 
excepção odiosissima a favor das pessoas dos mi
nistros c·conselheiros de estado. 

Se dissesse ser necessario sempre, e em todos .os 
tribunaes de justica a coucorrencia dos dous tercos 
dos votos para determinar a accusação nos delictos 
graves perpetrados por qualquer pessoa, mostraria 
querer attender á regra, de que se lembrou para 
argumentar; porém pelo modo, porque pretende 
fazer applicaçào della, eu não vejo tratar-se da dif
ferença dos crimes, mas das pessoas: descubro tão 
sómente uma decidida vontade de favorecer as pes
soas dos ministros e conselheiros, pessoas que não 
são dignas desse favor, que só poderia recahir nos 
' 'erdadeiramente miseraveis, por terem menos 
meios de defesa. 

Os ministros e conselheiros de estado não podem 
jámais ser considerados como pessoas miseraveis. 
Se formos levados pelos princípios de humanidade, 
então deveremos ampliar ess~ e outros favores a 
bem dos fracos, do~ ignorantes, da viuva, do orphão, 
e de outros, que são contemplados pelas leis debaixo 
do epitheto de miseraveis: nunca o devemos fazer 
a bem dos poderosos, aos quaes não faltaráõ meios 
para tratar de seu livramento. 

Ainda uma vez digo que o nobre deputado não 
deduzio uma conclusão exacta do principio que es
tabeleceu : tratou da differença das pessoas, e não 
dos delictos. E não serão os ministros de estado 
iguaes aos outros cidadãos perante a lei 1 Semelhante 
distincção repugna aos princípios da legi~lacão. 

Senhores, não se concedão já mais privilegÍos pes-

soaes : semelhante distincção oppõe-se ao principio 
da igualdade legal. Eu não admitto a emenda; voto 
pelo arligo. _ 

O SR. CLEUENTE PEREIRA: -Como não ha na 
masa indicação sobre essa materia , parece que é 
tempo perdido, fallar nella. Até creio que os illus
tres deputados estão fóra da ordem. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Os illustres depu
tados combatem uma opinião, que se manifestou 
sobre a materia em discussão : portanto não fallão 
fóra da ordem: 

O SR. CLEMEliiTE PEREIRA: - Como se propõe 
uma emenda no artigo em discussão, esta ha de ir 
necessariamente á mesa por escripto; nem póde 
haver votação sem que ella seja presente. 

O SR. LINO CouTI:'\HO:- Qnizera perguntar ao 
illustre deputado, como quer que se falle contra o 
artigo em discussão. Tudo quanto se disser a seu 
respeito, uma vez que se não approve in totum, ha 
de se reduzir a reformai-o supprimindo, addicio
nando, ou transpondo. Só se o illustre deputado não 
quer que se falle contra o artigo. 

Dito isto enviou á mesa a seguinte 

<C E~IENDA 

cc Indico que o decreto de accusação do ministro 
seja ~omado pela votação de dous terços.-J. Li no 
Coutwho. » 

Sendo lida pelo Sr. secretario Costa Aguiar, e 
apoiada segundo o regimento, disse 

O SR. AnAUJO B.\STO :-Sr. presidente, não é 
permittido fazerem-se emendas desta natureza. A 
constituição determina que os negocios sejão deci
didos pela maioria absoluta. 

Pretende-se que se altere esta lei quando se tra
tar da accusação dos ministros e conselheiros de 
estado : logo esta pret~nção é realmente contraria á 
constituicão, e por consequencia inadmissível ao 
primeiro "intuito. 

O Sn.. PRESIDENTE: -Eu creio que quando se 
offerecer qualquer indicação, que ataque algum ar
tigo da constituição, o presidente deve immediata
mente rejeital-a. 

O SR. LINO CouTINHO :-V. Ex. não póde fazer 
essa rejeição, nem propol-a á camara, sem que se 
discuta, e decida a minha proposta. Ella não é ma· 
nifestamente contraria á constituição, para ser des· 
prezada in limine. 

A constituição manda que os negocios sejão re
solvidos pela pluralidade absoluta dos membros. 
Ora marcar essa pluralidade a respeito de um ou 
outro negocio em particular não é obrar contra a 
constituicão. Somos cem os membros des\a camara, 
logo a pluralidade absoluta ha de ser de 51 para 
cima, quer votem os mesmos 51, quer votem 52, 53, 
54, etc. E por consequencia a votacão dos dous 
terços é igualmente de maioria absoluta, e não .se 
oppõe á letra da constituição. 

O Sa. VAscoNcELLos :-0 illustre deputado acaba 
de affirmar aquillo, de que ninguem duvida: a vo
tação absoluta na hypothese, que figurou, p6de ser 
de 51 votos, póde ser de 52, 53, e póde ser de 70, 
ou 90. -

E' uma verdade: porém marcar esse numero é 
que nós todos diremos ser anti-constitucional. Se a 
constituicão o não marca, como pretende o illustre 
áeputado • fazel:..o T A constituição determina que 
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logo que o negocio fôr vencido por um só voto, está 
decidido; e o illustre membro não quer isto ; pre
tende quo só se resolva pela maioria do 2 tercos 
sobre l. E não ataca a constituição? • 

Esta emenda, Sr. presidente, não póde ser admit
tida. Demais aiRda quando se houvesse de fazer 
al~uma excepção de regra nunca deveria ser ares
peito deste objecto, e para favorecer partes pode
rosas. 

O SR. CLE111EN"TE PEREIRA :- A constituicão é 
expressa, e clara; diz qne os negocios serão ·deci
didos pela maioria absoluta; portanto nenhum 
outro methodo de votação se póde admittir, e a 
proposta por consequencia é contra a constituição. 

O Sn. SoLEDADE :- Parece que esta indicacão 
nada tem contra a constituição, e se tem alguma 
cousa contra a constituicão é tão sómente na sua 
parte regulamentar. • 

A camara só não póde deliberar contra aquillo 
que é puramente constitucional, isto é, que diz res
peito á· divisão dos poderes, ás attribuições de cada 
um, aos direitos individuaes, e ás garantias dos 
cidadãos ; porque estes artigos são sagrados. Porém 
o que é propriamente regulamentar, como seja o 
modo de deliberar sobre os negocios, é sem duvida 
a.lguma sujeito ás interpretações do corpo legisla
ttvo. 

Diz a constituicão, que os negocios se decidão 
pela maioria absÕluta: porém os dous tercos dos 
votos fazem a maioria mais absoluta do quea·metade 
c mais um : c como ha negocios de maior conside
ração, não póde occorrer duvida para que se resol
vão por uma maioria mais absoluta, e que seja 
especificada em uma lei regulamentar. Não se diga 
pois que esta emenda é inconstitucional. 

O SR. MARcos Al'I"TONIO: -. Sr. presidente, o 
art. 168 da constituição declara, que tudo, quanto 
não for comtitucional, póde ser alterado ; e por 
isso esta camara póde resolver sobre a materia em 
questão. 

O SR. OnoRico 1\IE:sDES:-E' verdade que pelos 
princípios, que expozerão os dons illustres deputa
dos, que ultimamente fallarão, o artigo de que se 
trata não é puramente constitucional: porém o 
meio de alterar este artigo é o de uma lei, que tenha 
por fim emendar a constituição ; e esta lei deve ser 
proposta segundo as formulas recebidas, e não t:'omo 
um incidente da que se acha em discussão. 

tores de voto na materia? Esse artigo final é uma 
copia de Benjamin Constant. Dizem os illustres 
me!Jlbros da opposicão que não é constitucional o 
art1go, q_fle determfna a votação para se decidirem 
os negoe1os. 

E ~u~l _é a m~ior gara~tía que tem a propria 
constitmçao, senao as dehberacões pela maioria 
absoluta nas camaras legislativás '! Se se revo"asse 
este artigo, ou se fosse entendido, contra tgdo o 
bom senso, que não era constitucional, daqui a 
dous dias. para se fazer uma lei, serião necessarios 
2 terços dos votos, depois 4 quintos, e o mais que 
lembrasse. · 

Não será ao menos constitucional o que garante 
a e~stencia da constituição? O que garante a exís
tencla dos poderes políticos? Eu não sei como se 
:mppõe os compiladores da COJ?Stituição tão pouco 
Illustrados, que fazendo um proJecto de conslituícão 
introduzissem materias que não são constítuCío
naes. 

O SR. SoLEDADE :-Levanto-me para explicar o 
que ha pouco acabei de dizer. Eu não fiz mais do 
que distinguir o que é constitucional propria e pu
ramente daquillo que o não é. Quanto ás luzes da
queDes, que organisarão o projecto da constituição, 
a mim :;6 compete respeital-as; e respeito a todos 
os homens dignos pelas suas virtudes e saber, em 
cujo numero contemplo os conselheiros de estado, 
que desempenhárão tão ardua tarefa. 

Disse porém, e ainda sustento, que só é propria
mente constitucional aquíllo, que lei nenhuma par
ticular póde revogar ou alterar, como são os direi
tos individuacs dos cidadãos, a distincção dos po
deres magestaticos, e das suas atlribuicões: o mais 
não é constitucional no sentido estriclo deste termo. 
E' verdade que este codigo de leis chama-se con
stituição política, e que tudo o que elle contém cha
ma-so constitucional, geralmente fallando; mas 
nem todos os artigos, que alli se achão, são desi
gnados com o epitheto de constitucionaes em sen
tido restricto. Isto é o que eu disse ; e assim devo 
ser entendido. 

Avançou o illustre deputado, que por este andar 
daqui a dous dias ficamos sem constituicão. Eu 
não tenho semelhante receio, porque deliberando 
com prudencia e madureza levaremos a obra ao fim 
e sustentaremos a machina. E' preciso que a sabe
doria nos presida e dirija, porém a prudencia e a 
sabedoria não nos coarcta o direito de propor e ar
gumentar. Demais admit.tindo-se a reforma que se offerece 

na emenda, virá a decisão dos negocias a ser muitas 
vezes contra a constituição, e contra a razão, como O SR. LtNO CouTINHO :-E' constitucional aquillo 
já se demonstrou ; pois - muitas vezes virá a parte que é fundamental, e as leis fundamentaes nunca 
menor a vencer a parte consideravelmente maior. podem soffrer mingoa. Porém a determinação so
Servir-me-hei da mesma hypothese figurada pelo bre a maneira, porque se Mo de vencer os negocios 
illustre deputado o Sr. Vergueiro. nesta e na outra camara, se ha de ser desta ou da-

Supponhamos que são 60 os votantes, e que 39 quella fórma, seguramente não é fundamental, e 
decretão a accusação, e 21 se decidem pela negativa. por consequencia não ataca a lei constitucional, 
Quem decide e vence? Não é a parte menor'? Isto propria e puramente assim chamada. 
é claro : o como se diz que esta votação é uma Debaixo deste principio eu não posso considerar 
maioria mais absoluta 'l llaioria absoluta, que dã o a indicação, que offereci, como opposta á consti
vencimento ao menor numero ! ... Isto é um ab- tuiçâo, e muito menos ao bom senso, como se quer 
surdo. ·inculcar. Pelo contrario, Sr. presidente, todas as 

O SR. VAscoNCELLOS:- Quero defender os com- assembléas legislativa~ tem diversas ~aneiras de 
pila dores da constituição. Pois os conselheiros de votar, confo!me a en~tdade d~s negoCias :. I!? con
estado que a organisarão, homens instruidos, e gresso de L1sboa mUitos ObJectos se dec1diao por 

·praticds nos negocios havião de inserir objectos, dous terços dos yotos. Nun<?_a lá se teve este metho
que lhe não pertencessem? Pois todos os artigos, do como contrano á boa razao. 
que alli se a chão, não são constitucionaes t Não são O SR. CusTomo DIAs : - Tem-se argumentado 
tirados de outras constituições, e de varios escrip- do possível para o facto, e eu quizera que se argu .. 
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mentasse do facto para o possível. Como se póde 
admíttir uma emenda contra um artigo da consti
tuição, sem ser este artigo re,•ogado com as forma
lidades prescriptas? Pois ha de se alterar um arti
go da constituição por meio de uma emenda desta 
natureza '1 Foi de certo muito esdruxula a lembran
ca de semelhante emenda. 
• Por ventura a accusacão de um ministro de esta
do é materia de tanta iÍnportancia, que seja neces
saria a maioria de dous terços dos membros desta 
camam para ser decretada? A accusação é a sen
tença condcmnatoria ? Eu não sei, em que consiste 
o receio dos senhores, que advogão esta nova fórma 
de decidir os negocias da camara. Eu ao menos 
não descubro a razão, nem julgo a camara autori
sada para- a admittir. 

O Sn. Souz.-1. FRANÇA:- Eu olho esta questão 
pelo lado sómente da causa publica da nação. 
l\luito infeliz seria o ministro de estado, que na ca
mara dos deputados não tivesse a opinião de alguns 
de seus membros a favor, para ser desculpado; e 
em tal caso bastava que nesse numero entrasse um 
terço e mais um para se frustrar a accusação. 

llortanto não póde passar a emenda, porque põe 
o ministro a salvo da responsabilidade contra a 
maioria da camara dos mesmos deputados, que o 
argúe. Demais não acho razão alguma, para que 
este negocio não seja resolvido corno todos os ou
tros, que passão nesta camara, sendo, como é aliás 
impossível, que não tenhão os ministros algum fa
vor dos seus -membros ; não digo que o patrocinem 
mas que disfarcem os seus actos anti-constitucio
naes, digamol-o assim. Não vejo motivo pois para 
que o nerrocio saia da regra geral, não havendo, 
como não ha, cansa, que possa conduzir excepção. 

O Sn. VERGUEIRO :-Tem-se dito que o artigo 
da constituição, que determina a maneira, porque 
se hão de deliberar os negocias no corpo legislativo 
não é constitucional ; porém eu não posso deixat· 
de entender como constitucional tudo, o que se 
acha naquelle codigo. 

Que é a constituição? E' o pacto social. Neste 
pacto. é verdade, ha artigos essenciaes, sem os 
quaes não poderia existir, e artigos accidentaes, 
que ainda que se deduzão da sua natureza, não for-

,... mão com tudo a sua essencia: porém estas proprie
dades accidentaes nem por isso deixão de fazer 
parte do mesmo pacto. 

Isto acontece em qualquer contracto particular 
entre os cidadãos : ha condições essenciaes, que os 
CLntractantes não podem alterar, sem rescindir o 
contracto ; e ha condições adjectas, que se podem 
desfazer salvo o mesmo con tracto; porém tanto 
umas como outras subsistem como partes compo
nentes da convenção, e nunca será licito a um dos 
contrahentes rescindir a seu bel-prazer. 

Diz o artigo da constituição (Leu o art. 178). 
Esta distincção é a mesma que fiz, e que expliquei ; 
e não >e deve tomar em um sentido tal, que fique a 
porta aberta para se poder destruir a constituição; 
antes devemos ter o maior cuidado para não entrar
mos facilmente por ella. Seria um triste exemplo 
se o fizessemos a favor dos ministros de estado, 
concedendo-lhes privilegias com detrimento dos 
outros cidadãos. 

A constituição manda que se decidão os negocias 
á pluralidade absoluta de votos, e a emenda quer 
que este, de que se trata, seja resolvido por dous 
_terços contra um. Não vamos de encontro a esta 
regra geral estabelecida no nosso pacto social ; não 

v_amos assim atacar o ex~rcicio do corpo legisla
tno, Seguramente a naçao, quando para aqui nos 
mandou, foi para decidirmos das matarias por um 
voto avaliado pela maioria absoluta. 

Tem-se citado alguns exemplos de outras cama
ras, como a dos communs de França. Se nós hou
vermos de seguil-a em tudo, teremos de adaptar 
muitos abusos, que nella se praticão. O que eu 
vejo é, que por meio desta emenda põe-se a salvo 
os ministros : pois logo que possão ter por sua 
parte o terço da camara, ficão livres da accusação. 

Isto é atacar directamente o exercício do poder 
legislativo, e por consequencia as bases da consti
tuição, que se funda na independencia dos poderes 
políticos. Ataca igualmente os princípios consti
tucionaes da igualdade legal; porque devendo to
dos os cidadãos ser iguaes na presenca da lei, dá-se 
um privilegio odioso a uma classe; que n~Jnhuma 
outra vem a ter- E não será infringir a constitui
ção 'l 

Demais, senhores, nós nos devemos guiar pela 
expressão da lei, que mui especificadamente de
clara .a maioria absoluta para a deliberação dos 
negoc10s. Em toda a parte do mundo em se dizendo 
maioria absoluta, sempre se entende a metade e 
mais um. Não sei que haja outra maioria absoluta 
nem o que seja maioria mais ou menos absoluta. 
Conclúo pois a favor do artigo do projecto, e insis
tirei sempre, que a emenda é contraria á letra e es
pírito da. constituição. Até seria muito escandaloso 
fazer-se esta brecha na constituição, só para se fa
vorecerem os ministros e conselheiros de es\ado. 

Produzia-se um exemplo das Cortes de Lisboa : 
mas não sei que lá se praticasse a decisão dos ne
gocias pelo vencimento de dous tercos de votos: o 
que tenho em lembranca é que para a reforma da 
constituição se exigia á votação ·de dous terços ; e 
esta regra era estabelecida pela mesma constitui
ção : donde deduzo eu argumento a favor da mi
nha opinião, porque tal é o respeito, que se deve 
ter a tudo, que é constitucional, que só por uma 
muito decidida maioria se poderá reformar. 

Tal é o cuidado, com que se devem conservar os 
artigos da constituição I l\Iuitos povos têm conhe
cido defeitos nas suas leis constitucionaes, c toda
via não tem querido melhorai-as, só para não to
car naquelle codigo, que para ser permanente, 
deve ser illeso em todas as suas partes, ainda as 
menos essenciaes. 

Por este respeito devido ás instituições fundamen
taes, e pelo perigo que se segue da temeridade de 
as alterar, é que as Côrtes constituintes de Portu
gal terião acautelado, que nenhum artigo da con
stituição podesse ser emendado sem a votação de 
dous terços contra um. E que comparacão póde ter 
a accusaçã.o de um ministro de estado êom a refor
ma dos artigos constitucionaes? 

E agora occorre-me ponderar que a emenda pro
posta, além de atacar um artigo expresso da con· 
stitui~o! exige que para decretar-se a accusação de 
um mm1stro de estado não bastem aquelles votos, 
que pela nossa propria constituição se julgão suffi
cientes para revogar artigos constitucionaes? novo 
absurdo, que ainda não lembrára a pessoa alguma. 
Portanto voto contra semelhante proposta. (Apoiado 
geral.) 

O ·SR. PIRES FERREIRA :-Eu peço que a vota cão 
sobre a emenda seja nominal. • 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Se a emenda é 
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contra a constituição, não deve ser objccto de vo
tação, não póde haver votação alguma. 

O Sa. FERREIRA FRANÇA:- Sr. presidente, creio 
que a maneira de votar sobre quaesquer negocios 
não póde ser senão constitucional. O que é regula
mentar, é mais ou menos contingente, e sempre 
vacilante. O que é constitucional não deve ser con
tingente. Ora a maneira de votar deve ser tal, que 
encaminhe ao alcance da verdade, ou ao que mais 
se aproxime : logo ella não deve ter principio de 
contmgencia ou de vacilacão. 

Entretanto qual seja o melhor m<>thodo de votar, 
não se sabe: se de dons contra um, se de tres con
tra dous, se de 5, 6, 7, contra certo numero. Em 
fim não se sabe, qual seja a melhor maneira de 
votacão; e não sendo conhecida, sempre ha de fi
car sujeita a probabilidade. Por esta razão na lati
tude entre todas as votações, procura-se o termo 
médio, que é o da metade e mais um dos votos, 
conforme estã determinado na constituicão : e a 
constituição, quando assim determinou, ·foi para 
não ficar esta regra sujeita a variações. Portanto a 
verdadeira regra é impossível achar-se; porém a 
que nós temos é a mais proxima, e é constitucio
nal. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Nós tratamos de 
fazer uma lei, pela qual se regule o processo dos 
ministros e conselheiros de estado, e se lhes forme 
a accusação. Quem são elles ? Homens, que oc.cu
pão importantes cargos do estado, e que por 1sso 
adquirem grande respeito e consideração publica. 
Ora formar uma lei, enchendo-a de difficuldades 
para a sua execucão, é melhor nunca formal-a. 

As leis, que não são exequiveis, podem-se equi
parar a essas bellas estatuas, que parecem anima
das, sem terem principio algum de vida, valem o 
mesmo que uma magnífica machina, a que com tudo 
falta a principal peça., Uma lei s~m execução é ~m 
espantalho; a melhor e a que mais prompta e faCil
mente se póde pôr em acção. 

Não é o rigor da pena, diz Catharina nas suas 
instituicões criminaes, quem cohibe o crime, mas 
sim a cêrteza do castigo. O mesmo diz a Novena ... 
Quce erit Legum utilitas, si in literis duntaxat 
consistant! I I Queremos que seja executada a pre
sente lei : logo é preciso tirar-lhe todas as difficul
dades para o seu facil cumprimento. 

Demais é reconhecido, Sr. presidente, por todos 
os que têm escripto sobre a materia, que a lei da 
responsabilidade dos ministros raras vezes ou nunca 
póde ter atreito. Os ministros têm garantia certa 
em um forte pejo publico, que impede fazer a sua 
accusacão. E se já existe esta difficuldade, accres
centarêmos nós outras? Senhores, talvez em nós 
mesmo influão idéas de respeito para com os mi
nistros de estado. 

Suas condGcorações, suas commendas, suas far
das, tudo são outros tantos motivos de attenção, e 
outras tantas difliculdades para que se dncrete a 
accusacão. Qual será pois a razão, porque havemos 
de pôr ainda mais entraves á execução da presente 
lei '1 Se os crimes dos ministros de estado são co
nhecídamente os de maior transcedencia pede a ~a 
razão, pede a salvação publica, que sejão tanto mais 
prompta e facilmante reprimidos. Portanto voto 
pelo artigo, e rejeito a emenda. 

O Sa. CAVALCANTE DE ALnuQVERQUE:- (Não foi 
ouvido pelo tachygrapho.) 

O SR. VERGUEIRO : - Pôr-se á votação uma 

emenda contra a letra d:; constituição, é o mesmo 
que perguntar-se, se se ha de riscar um artigo da 
constitui~ão. Creio que a materia está sufficiente
mente discutida, e que se póde já pôr o artigo a 
votos. Vencido este, não deve entrar a emenda: 
escusão-se duas votações. 

O Sn. SoLEDADE : - Eu fallei tão sómente sobre 
uma questão, que se suscitou a respeito da emenda 
proposta : porém ainda não declarei a minha opi
nião sobre o artigo em discussão ; e parece que al
guns senhores estão na mesma razão. Eu só toquei 
na questão, que se moveu sobre a intelligencia do 
art. 178 da constituição. 

O Sn. VERGUEIRO:- Ninguem póde vedar que 
o illustre deputado declare as suas razões; a dis
cussão ainda não está fechada. 

O Sa. Sor.~mADE: -Eu voto pelo artigo do pro
jecto em discussão. E posto que sou de opinião 
que a maneira de votação determinada na consti
tuicão não póde entrar na ordem daquelles objectos 
qué são puramente constitucionaes, todavia julgo 
dever prevalecer o methodo de votação pela maio
ria absoluta sobre a decretação da accusação dos 
ministros : 1 o, por ser a forma ordinaria seguida 
em todos os negocios ainda os de mais perigosas 
consequencias : em 2• lugar porque esta lei vem a 
ser uma das garantias dos cidadãos, e da propria 
constituição ; posto que se não possa dizer ser con
tra ella o meio lembrado da votação por dous ter
cos; porquanto só é contraria á constituição a vo
iação relativa, e não a votação absoluta, por qual
quer maneira que seja ; em 3° lugar porque verifi
cão-se as garantias dos cidadãos, quando a respon
sabilidade dos ministros se póde facilmente levar a 
effeito; sendo muitas vezes denunciados, e muitas 
vezes accusados. Isto mesmo fará conter os minis
tros nos seus empregos, e os cidadãos nos seus de
veres. Portanto approvo o art.igo. 

Julgou-se então terminada a discussão, e pas
sando o Sr. presidente a consultar a camara, offe
receu primeiramente o artigo do projecto, salva a 
emeRda additiva do Sr. Lino Coutinho; e foi appro
vado. E porque sobre a emenda requerêra o Sr. 
Pires Ferreira votação nominal, consultou-se o 
voto da camara sobre este incidente na fórma do 
regimento e foi resolvido pela .negativa. Propoz-se 
finalmente á approvação a emenda e foi rejeitada. 

Antes de se passar ao art. 13 do projecto, offere
ceu o Sr. Maia, para ser collocado antes delle o se
guinte 

« Artigo additivo 

« O decreto da accusação serâ concebido nos ter
mos seguintes: -A camara dos deputados decreta, 
que tem lugar a accusação contra o ministro e se
cretario de estado dos negocios de .•• ou o conse
lheiro de estado F ••• pelo delicto de .•. e envia á 
camara do!!: senadores o processo com todos os do
cumentos relativos, para se procedE>r na fórma da 
constituicão e da lei.-.llfaia.>> 

Sendo -lido pelo Sr. secretario Costa Aguiar e 
apoiado competentemente, entrou em discussão 
com o art. 13 do projecto, que foi igualmente lido 
e era assim concebido: 

,, Art. 13. Os effeitos do decreto de accusação, 
principião do dia da intimacão e são os seguintes : 

« l.o Ficar o accusado su"spenso do exercício de 
todas as funcções publicas até final sentença. 

77 
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<( 2.• Ficar sujeito á accusacão criminal. 
" 3. o Ser preso nos casos êm que pela lei lem 

lugar a ~risão. 
« 4.• Ficar impedido até final sentenca para ser 

propostolara outro e1nprego, ou nelle provido. 
" 5.• suspensão de metade do ordenado ou 

soldo que tiver, e sua perda eftecliva, se não fôr 
afinal absolvido.» 

Foi o primeiro a fal!ar 
O Sn. lthacos ANro~m :-Eu approvo o artigo 

addicional, porém pilrece-me que ficaria mais bem 
collocado depois do art. 13, ptla connexão que tem 
com a materia do 14. Entretanto isto é objecto de 
redacção. 

O SR. CLF.ltEXTE PmEJR.\ :-Sr. presidente, não 
nmos a gastar tempo inutíl. A questão que suscita 
o il\ustrc preopinanto é propriilmento de rcdacção. 
O lugar escolhido pelo honrado autor da emenda 
parec:e-me o melhor; porém !'e ha de ser antes on 
depois do art. 13, não pert.encP. por ora ao nosso 
conhecimen10: a comlllissão nol-o indícarã. Tra
ta-se primeiramente dll materia da emenda, eu a 
approvo. 

O Sn. VAscoxCELLOs :-Sr. presidente, requeiro 
que V. Ex. fa~a ll)r novamente a emenda. (Leu-se). 

O Sn. BAPtiSTA PEnEIRA :-Eu approvo a emen
da ofJcrccida pelo Sr. )laia c acho a sua enunciaçüo 
conforme ao art. 57 da constituição. Parece-me 
muito ajustado á razão, quo se envie ao senado o 
decreto de accusnção pCH' maneira analoga ao que 
determina a constituição ácerca da remessa dos pro
jectos de uma á outra camara. Quanto ã collocação 
deste DO\'O artigo, cu assento que o seu illustre au
tor escolheu o melhor hlgar, pondo-o entre os ar
tigos 12 c 13. Pot"ém sobre esta circumstancia não 
de \·emos gastar tempo. 

O SR. VmGuEIJ\o: - Sr. president.e, eu tambem 
me declaro pela emP.nda c ..-ou offerecer um addha
m ento á ~ua doutrina, porque eu quizera que se 
mencionassem no decret-o os elfeilos da accusação. 

Dito isto, mandou á mesa esta 

« E11EXDA 

• " Sobre o additameu(o -meucionem-se os etrei
tos da accusação.-Ve1·gueiro. »-Foi apoiada. 

O SR. fllAu:-Eu entendo que não ha necessidade 
de scmclhaolc declaração. A lei é que declaxa, 
quaes são esses elfeitcs e a quem toca pôl-os em 
execução. Aqui está o art. 14 do projecto, que 
pódc satisfazer as vistas do nobre deputado, e por 
i sso torna inutil a emenda additiva. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
assento que é indilfen·nte qne no decreto da accu
sacão se mencionem os seus effeitos, porque a lei 
os ·marca, e o senado e o g<>vcrno o sabem. Tambem 
uão descubro inconveniente algum em se fazer essa 
especifica~o.ames talvez resulte de~sa pratica algum 
prO\'eito. Na pronuncia sobre a querolla ou devassa 
declarão-se os seus elfl~itos conforme o dito das 
testemunhas. EsLamos em caso muito diverso, é 
verdade, e talvez pareça redundante estll declara
ção; porém se não fizer bem, não farã mal. 

O SR. ,\nAwo BASYo :- Senhores, eu igualmente 
approvo a emenda do Sr. ~laia e vejo que a sua ma
t eria· é muito analoga ao art, 57 da constituição. 
Porém não de.-;cubro n ecessidade da emenda addi
th·a do Sr. Vergudro. Por ora trata-se da formula 

do decreto da accusação: no art. 13 é que propria
mente se marcão os seus ell'eitos. Quando entrar 
em discussão a sua materia e a do art. 14, se farão 
as addieões que parecem convenientes. Por ora 
acho quê não tem lugar algum. 

O SR. VxnGUEJRo;--Os effeitos da accusação es
tão especificados na lei, não ha duvida, porém a 
applicacão dessa lei é que deve ser memorada no 
decreto"da accusacão. Este decreto ba de explicar, 
quaes desses elfeíÍos têm lugar no caso de que se 
\·ai conhecer. A lei marca, não só os ell'eitos da. 
accusaç.ão, mas toda a marcha do processo, as pe
nas quo devem ser impostas, as pessoas, a que toca 
n execucão, etc., porem nem por isso na sentença 
que se hôuver de lavrar se ha·de deixar de declarar 
a .I!cna c os seus ell'eitos. 

Portanto, por isso mesmo que a teí maxca os cf
feitos, devem estes ser declarados no decreto de 
accusacão. 

o s~. LlN"O Cotrrt:SHO :-Sr. presidente) depois 
de passar o decreto da accusação, pergunto cu, 
quem é ~ue faz executar os seus etfei\os 'l E' o go
verno. E o governo não tem razão de saber, quaes 
são estes e!Tcitos 'l Não conhece a lei? O senado 
lambem a não conhece 'l Se todos estes artigos es
tão marcados na lei, para que se hão de especificar 
de novo no decteto da accusacii.o '! 

Eu não descubro utilidade alguma em semelhante 
repeticão. Deixemos ao governo aquíllo que lhe 
pertence: o governo e o senado obrarãõ como en
tenderem á vista da lei clara c cxpre3sa, e limite
mo-nos ao que 6 necessario para proseguir a accu
sação. Por isso eu não julgo admissivel o addita
ruento. 

O Sa. VASCONCELLOS :-0 art. 14 é bem amplo e 
expresso, e portanto não se deve perguntar a quei!J 
pertence pôr em execução os etteitos do decreto de 
accusacão: se ao governo, !'e ao senado. Este de
creto aove ser remettido em original ao senado, 
para proceder-se á accusação, e por copia ao go
verno para lhe dar cumprimento, pelo que pertence 
aos efleitos que elle deve produzir. Po1·tauto é bem 
quo vão declarados sumcientemente estes etreitos, 
por isso que são diversos e póde variar a applicação. 

A esl.e tempo veio ó. mesa e foi lida esta 

or EKE!!DA 

« Proponho que no decreto de accusação dos mi
nistros e conselheiros de estado, só se declare o cf
feito da pri.!ã.o, nos casos em que esta \iver lugar. 
-Clemente Pereira.>~ 

Foi apoiada, e logo pedindo a palavra, disse 
O Su. VERGUElRO :- Sr. presidente, esta emenda 

corrobora a minha. Se ba necessidade de se decla
rar um dos effeitos da accusação, a m esma necessi
dade existe a respeito dos mais. 

Já se vê que não procede o argumento que se 
tem produzido firmado na razão de que o governo 
conhece a legisla cão e deve por consequencia saber, 
quaes sejào os cõnsectarios do decreto de aceusa· 
ção, porque se este principio baslasse, então escu• 
sar-se-hia a declaracão da ordem de prisão, como 
requer o illustre deputado na sua emenda, -pois o 
governo o deve saber sem se lhe especificar. . _ 

Está. portanto manifesto que não é uma repeuçao 
ociosa, como á primeira vista pareceu á alguns se· 
nheres. O governo deve saber a lei; é um pri~· 
cipio certo, e é milito natural que a saiba mwto 
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bem; porém é muito util e até necessario que se lhe 
indiquem, quaes são . os actos que na fórma da lei 
elle deve praticar no caso da accusação, pois são 
differentes segundo as circumstancias. 

Conforme a ordem estabelecida e fórma usada 
entre nós, nas pronuncias que se Iavrão sobre qual
quer processo de devassa ou querella, especificão-se 
os elfeitos desta mesma pronuncia; se o réo fica 
obrigado a livramento ordinario1 se a prisão e li
vramento, etc. Entretanto a Ie1 já tem marcado 
estes casos e estes effeítos, e o juiz que ha de co
nhecer da accusacão, deve saber desta lei e da pra
tica de julgar. • 

Ora, se assim acontece no fôro ordinario, por 
muito mais forte razão se deve praticar o mesmo 
no caso de que tratamos; porque no fôro ordinario 
o juiz que pronuncia, é o mesmo que passa a dar 
cumprimento á sentenca da pronuncia e faz logo 
proceder á prisão, se á ella obrigarão as testemu
nhas; e no decreto da accusacáo dos ministros não 
póde acontecer o mesmo, pois a camara dos depu
tados não é que faz proceder á prisão, ou á suspen
são, etc. E' o governo que deve fazer executar esses 
actos ; e o governo entrará em interpretações, se 
elles não forem sufficientemente mencionados no 
mesmo decreto que se lhe enviar. 

Evite-se pois este incon veníente e talvez alguns 
outros, que não occorrão por ora. 

Finalmente só se tem dito que é inutil a minha 
proposta, mas ainda se não mostrou que seja pre
judicial. Mas eu tenho provado que ella é muito 
conveniente. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :- Sr. presidente, o 
caso . é bem simples, e até pelo argumento que se 
produzia, deduziiio das pronuncias sobre devassas 
ou querellas, se mostra que só é necessaria a de
claracão da prisão nas circumstancias em que ella 
é ordénada pela lei. 

Nas pronuncias sobre querellas ou devassas de
clarão-se os effeitos, porque estes varião conforme 
o facto e o dito das testemunhas; e por consequ~n
cia deve o juiz especificar· na mes~a pronunc~a, 
quaes devem ser os seus consectar10s: o que nao 
póde acontecer a respeito da accusação dos minis
tros. 

Em regra, decretada a ~ccusação na fórma da lei, 
seguem-se todos os e1Ie1tos nella marcados e só 
póde ser exceptuado o da prisão, que conforme a 
lei só se determina em certos casos especiaes, como 
por via de excepcão. Logo nestes casos e nesta ex
cepção é que se áeve mencionar, que o réo deve ser 
ttreso por se achar comprehendido nos termos da 
lei. Ainda que a camara, que decreta a accusação 
não é a que deve executar os seus atreitos, todavia 
o goYerno, a quem compete este cumprimento, não 
ha de deixar de o fazer, porque a lei é claríssima e 
não póde admittir interpretação alguma. · 

0 SR. VASCONCELLOS :-Senhores, se se não de
vem declarar no decreto todos os seus elfeitos, por
que são expressos na lei, tambem se não deve apon
tar o caso de prisão, que igualmente se acha mar
cado na . lei. Ou todos, ou nenhum. Porém logo 
que o illustre deputado reconhece a necessidade de 
se especificar um dos effeitos em certo caso, porque 
não admitte a mesma necessidade a respeito de 
todos e em todos os casos' Só se diz que esta espe
cificação de todos os elfeitos é redundante; porém 
se se não mostra que ella faça mal, se a pretendem 
rejeitar por abundante, eu appellarei para . a regra 

de direito -Quod abundat, non nocet.-Antcs de 
mais do que de menos. Porque motivo pois se ha 
de rejeitar a emenda 1 

O Sa. Liso CouTINHO: - Porque aquillo que é 
constante e geral P,ara todos, não precisa ser decla
rado: porque aqutllo que se acha expresso na lei. 
não precisa ser declarado em um decreto: porque 
o decreto da accusacão ha de mencionar o crime 
do ministro e o artigo em que elle estiver compre
hendido ; e o governo deve logo conhecer se ha lu
gar a prisão, uníco effeito que n~o é applicado a 
todos os casos: 

Eu vejo que todos os effeítos do decreto de 
accu~ação, designados neste projecto! :;ão appli
caveis a todos os casos, excepto a pr1sao. (Leu os 
numeros do art. 13) Todos são consectaríos do de
creto de accusação. O mesmo caso de prisão está 
prevenido na lei. Por consequencia logo que no 
decreto SQ especifica o genero de delicto, e o artigo 
a que pertença na lei da responsabilidade, fica o go
verno intelligenciado, se deve ou não fazer prender 
o réu. 

O Sa. MAtA:- Ainda estou no mesmo parecer 
de que estas emendas não tem lugar algum. Não 
descubro a necessidade de se indicarem os effeitos 
do decreto de accusacão, nem ainda no caso de 
prisão. (Apoiado). A. lei os tem declarado, e tem 
classificado os crimes de responsabilidade e as suas 
penas. Não tenhamos receio de que o gÕverno pra
tique arbitrio algum á \'Ísta da lei, e do mesmo de
creto, que a deve citar. As pronuncias nos casos or
dinarios lavrão-se em segredo, e o escrivão a offi
ciaes do juizo só executá o o que o juiz manda, pois 
não lhes compete entender a lei, nem julgar do dito 
das testemunhas. Isto porém não acontece com o 
processo, de que tratamos que ha de ser discutido 
nesta camara, antes de se decretar a accusação. O 
poder executivo para cumprir a sua obrigação neste 
caso, não precisa de advertencia, bem como não 
precisa para fazer executar todas as outras leis. Julgo 
por tanto inteiramente desnecessaria esta emenda. 

O Sa. ARAUJO BAsTo : - Sr. presidente, quando 
se faz uma lei sobre um objecto novo, é necessario 
que passe com muita clareza, e bem fundamentada. 
Que na lei do processo dos ministros e conselheiros 
de estado se especifique com toda a miudeza, quaes 
sejão os consectarios do decreto de accusação, acho 
muito justo, e até indispensavel, porém que nesse 
decreto se ordene a prisão do pronunciado, eu não 
convenho. A constituição ' dá a camara o poder de 
decretar a accusação dos ministros, porém não a au
torisa para prendel-o. Se a camara se ha de regular 
por esta lei, para decretar a prisão, então, eu me 
opponho. 

O Sa. VASCONCELLOS : - O illustre membro, que 
acabou de fallar ha de perdoar a liberdade, que eu 
tomo, para dizer que a sua doutrina é anti-consti
tucional. Quem ha de ap{llicar a pena 'l E' o go
verno ou o tribunal de justica'l. E' o tribunal de justiça. 
E quem é o tribunal de justiça na denuncia e accu
sacáo dos ministros, e conselheiros de estado? ~ão 
é á assembléa 1 Parece que nisto não ha duvida al
guma. Logo no decreto de accusacão, que se pode 
comparar com as pronuncias ordinarias, devem ir 
mencionados os seus consectarios. E' a camara dos 
deputados que ha ~e pronunciar, ist<? é, decre~ a 
accusação, e especificar os seus etfettos. O maJs é 
fallar contra a constituicão. Houve um illustre de
putado, que passou a ·rejeitar até a emenda do 
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Sr. Clemente Pereira, para que se declarem os casos 
de prisão. Assim iremos milito. bem no nosso systema 
liberal. Se deixarmos tudo ao arbítrio do executor, 
sahirã uma lei m11íto perfeita. 

O Sn. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, as au
toridades que se devem regular por esta lei, são a 
cama~a dos deputados, como 5' tribunal1 que pro
nuncia e promove a accusaçao, o senaao, como o 
tribunal, que julga sobre a accusaçáo, e o poder 
executivo, como o juizo da execução da sentença. 
Suscita-se agora a questão, a qual destes juizos per
tence o ordenar a prisão do pronunciado. Eu voto 
que não deve ccmpetir a esta camara, porque a ella 
.só pertence receber as queixas contra o réu, exa
minai-as, declarar se tem lugar a accusação, e pro
mover esta acc~sação; tudo na fórma que fOr de
clarado nesta lei. 

Ao poder executivo tambem não compete, porque 
elle propriamente é o executor da sentenca, e não 
a pode exceder, nem interpretar, logo é Ó senado, 
que deve decidir se o pronunciado deve ser ouvido 
preso ou solto, tendo em vista a lei, quo regula o 
proces'>o. Por isso eu me declaro coutm as emendas. 
Lavrado o decreto de accusação, e enYiado á ca
mara dos senadores, ella, resolYerá ü face do mesmo 
decreto e do artigo da lei, a que elle se refere, se 
tem ou não lugar a prisão. 

O Sn. ARAu.ro BAsTo : - Eu não sei por que mo
tivo o Sr. Vasconcellos me tratou de anti-consti
tucional. O art. 38 da constituiciw é bem expresso 
(Leu o artigo). Pergunto eu, decÍ'etar que tom lugar 
a accusação, é o mesmo que decretar que tem lugar 
a prisão? Certamente que não. Logo não ha razão 
alguma para se declarar no decreto da accusação, 
que se proceda á prisão do réo. A lei da respon
sabilidade declara que este é um dos effeitos do de
creto em certos casos, logo é redundante esta de
claracão. ~las dizer isto não é ser anti-constitu
cional. 

O SR. VASCONCELLOS : - Eu não accusei ao H
lustre deputado de anti-constitucional, disse que a 
sua doutrina era anti-constitucional. Eu concebo 
esta materia de um modo differente daquelle, 
porque o nobre deputado a encara e por isso com
bati a sua opinião, mas não ataquei a sua pessoa. 
A ~inha intenção foi mostrar, que esta camara era 
o tnbunal competente para declarar os effeitos do 
decreto ~e accusação, e que o governo não é neste 
caso ma1s do que um mero executor do decreto. 

Fallei neste sentido, e para semelhante fim, mas 
não para offender pessoa alguma. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
estou persuadido, que esta eamara, quando decreta 
a accusacão do ministro, julga assim como o senado 
julga, quando depois de receber o decreto conhece 
e sentencêa sobre a accusacão, e impõe a pena, se o 
réu é condemnado. • 

Tarubem julgo que esta camara no caso em dis:. 
cussão representa o juiz da denuncia, e o senado o 
juiz da accusaç~o, e que ao governo só compete a 
execução da sentença. Pergunta-se, a qual destes 
compete declarar, se o réu deve ou não ser preso? 
Eu não vejo artigo algum da constituucão a esse 
respeito, e esta materia deve entrar na lei de respon
sabilidade. Ora em regra o juiz que forma a accu
sação, é que deve determinar a prisão, Quando se 
pronuncia sobre alguma devassa, o juiz que a tirou 
pronunciando, manda proceder á prisão, se a tanto 
o brigão as testemunhas e o facto. Porém ba casos, 

em que o juiz superior, para quem se remette a de
vassa, manda proceder á prisão do réo. Isto é o 
que se pratica nas accusações ordinarias. Nos crimes 
de que se trata forma-se a accusação ne'Sta carnara, 
porém della ha de conhecer o senado, logo parece 
consentaneo com a razão, que o mesmo senado á 
vista do decreto, que daqui lhe é enviado, e da lei, 
que deve ser expressa e clara, julgue se ha ou não 
lugar para a prisão. 

Em regra como eu já disse, o juiz da devassa ou 
querella é quem ordena a prisão, porém no caso em 
que nos achamos, eu sou de parecer que esta de
claração seja feita pelo senado. 

Cessando a discussã.o, por se julgar sufficiente, 
poz o Sr. Presidente á votacão o artigo addicional 
do Sr. Maia, o qualfoi approvâdo, salvas as emendas 
e a redacção, propostas porém as emendas dos 
Srs. Vergueiro e Clemente Pereira, forão rejeitadas. 
E querendo o Sr. presidente offerecer á votação o 
art. 13, que fôra posto em discussão juntamente 
com o mencionado artigo addicional, observarão 
alguns dos Srs. deputados, que, tendo a discussão 
versado principalmente sobre aquelle artigo e não 
sendo na ordem dos trabalhos admissivel a dis
cussão de dous artigos diversos simultaneamente, 
não podia receber-se votação sobre o art. 13, por se 
não poder julgar ainda discutido. Por isso tendo o 
Sr. presidente declarado que continuava o debate 
sobre o dito artigo pediu a palavra, e disso 

O :Sa. FERREIRA. FRANÇA:- Sr. presidente, eu 
quero fallar sobre este § 5° (leu o paragrilpho ), 
Snspensão da metade do ordenado I ... Isto é uma 
pena, Sr. presidente. E' uma pena antes de ser jul
gado. Eu não sei se se devem impõr penas antes 
de qualquer ser julgado erimiuoso. Não me parece 
bom. Antes de haver sentença de condemnação não, 
se dPl'e fazer mal algum ao accusado, porque a 
accusação não póde fazer alguem criminoso. 1\Ias 
ainda. eu acho esta pena muito grande para aquelle, 
que só está em perigo de ser declarado réu. Por 
tanto não posso concordar nella, os alimentos não 
se podem tirar a ninguem. 

O SR. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, aquelle 
homem, que ainda se não acha condt>mnado, não 
deve soffrer pena alguma. Tudo quanto fôr impõr 
penas contra este homem, é repugnante aos prin
cípios da razão illustrada, e da humanidade. Como 
é esta prisão, Sr. presidente 'l E' uma prisão para 
segurança da sua pessoa, ou para o seu castigo? 
Mas se as leis constitucionaes têm marcado os casos 
em que o cidadão póde defender-se fóra ou dentro 
da prisão, se ellas admittem as fianças, e se esta 
determinação é muito a bem do cidadão, não ha 
razão, para que o ministro indiciado de crime não 
f?OZe do mesmo fa,•or, antes de ser declarado me
recedor pas penas, que a lei fulmina. Esta prisão 
deve pois ser entendida para simples cautella, e será 
relaxada, logo que o réu offerecer fiança idonea, 
salvo nos crimes de alta traição, porque nesse caso 
nunca se poderá julgar idonea qualquer fianca, que 
so haja de offerecer. • 

{Leu o§ 5°) Sr. presidente, tirar-se o ordenado, 
que se dá ao individuo pnra seus alimentos I E só 
porque se decreta accusacão contra elle I Eu não 
posso conceber, qual sejâ o principio justificativo 
de semelhante doutrina. Ou o accusado é criminoso, 
on não é, se é criminoso tire-se-lhe todo o or
elenado~ e se não é, porque motivo se lhe ha de de
duzir metade dos seus alimentos_? (Apoiado). Ou todo 
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ou nada. O réu ainda não está julgado, ainda não está 
condemnado; logo não deve ser privado da metade 
dos seus ordenados, e em uma das crises mais Jle
rigosas, em que se trata da sua honra, da sua fa
zenda, e da sua pessoa, na occasião, quero dizer, 
em que elle mais precisa J!ara a sua defeza. 

Este paragrapho 4°, Sr. presidente, é inteira
mente desnecessario. ( Leu o paragrapho ). Se o 
réu fica suspenso de todas as funccões de seus cargos, 
é consequeocía oecessaria que "elle ficará tambem 
impedido para outros até final sentença. 

Para que se ha de declarar que elle não póde ter 
accesso a outros lugares '1 Portanto admittidos os 
§§ 1 o e 2•, para todos os casos, e o 3• para aquelles 
que se achão designados, julgo que os dous ultimos 
devem ser supprimidos, um por inutil, e outro por 
injusto. Este é o meu voto. 

O SR. VAsCONCELLOs ; - Eu podera agora citar as 
leis das nações estranhas a favor da minha opinião, 
porém deixo de o fazer, porque nesta camara umas 
Yezes valem os exemplos ootras não. Direi sómente 
que é um paradoxo tudo, quanto acabo de ouvir. 
Certamente tem-se avançado proposiçõt>s, que farião 
rir o mundo inteiro. E quanao por semelhante 
fórma se pensa, quando se trata dos ministros de 
estado em geral, que será quando se discutir sobre 
a accusação de algum em particular! Diz-se que o 
ministro accuj:ado não deve ser privado do seu or
denado, por ser uma pena, que se lhe impõe antes 
tlc ser declarado criminoso, e digno das penas da 
lei. Ora nínguem se declarou contra a suspensão 
quo impõo o § 1°, e como se diz que é uma injustica 
privar o réu do seu ordenado ' • 

Eis aqui a contradicção, o paradoxo. Julga-se 
muito justa a suspensão do exerciCio, e não a sus
pensão do ordenado 'l_uando esta é a consequencia 
necessaria daquella. l\las admitte-se a prisão em 
certos casos, mas não se quer a suspensão da me
tade do ordenado. Isto é o mesmo que dizer, vá o 
ministro para uma fortaleza, e de lá continue a des
pachar e a perceber o seu ordenado por inteiro, 
porque está em exercício. Demais, senhores, elle 
não ha de perder os ordenados, senão pela sentença 
coridemnatoria, o que por ora se lhe impõe é a sus
pensão da metade da ordenado, consequencia ne
cessaria da suspensão das funcções dos seus cargos. 
Ora admittir-se uma e não ->utra, é para mim cousa 
estranha, m11ito mais sendo a suspensão do em
prego mal muito maior do que a da metade do or
denado, que lhe ha de ser restituído, se se não provar 
o delicto, e for absolvido. 

O SR. VERGUEIRO : - Eu pensava que o § 5o 
seria atacado por demasiado indulgente, mas vejo 
que é combatido pela razão contraria. 

Não ha duvida que a razão da suspensão do meio 
ordenado está na suspensão do exerci cio dos lugares. 
E' regra geral: uma vez que se não servem os lu
gares, tambem se não vencem os ordenados. Que se 
pratica com quaesquer empregados ou magistrados, 
quando são suspensos do exercício de seus lugares, 
para responder pelos delictos, de que são arguidos 1 
Ficão . privados de tildos os vencimentos até final 
sentenca. Aos militares por grando privilegio con-. 
cede-sê o meio soldo e é tambem por uma excepção 
da regra que no projecto se concede o meio orde
nado ao ministro accusado : é -uma indulgencia que 
se faz em seu favor., e . não um aggravo, como pre
tendem alguns dos illustres membros. 

Eu não sei, Sr. presidente, como se não reputa 

como pena a prisão, que em certos casos determina 
este projccto, ao mesmo tempo que se declarão estes 
senhores tanto contra a suspensão do meio orde
nado ; pois parece que quanto ã gravidade das con
sequencias não ha proporção entre um e outro acto. 
A suspensão do meio ordenado nada tira ao accu
sado, pelo contrario ainda lhe concede graciosa
mente o que em rigor não devia receber. Admira 
que tanto accusem esta suspensão, e que nada digão 
da prisão, que tanto ataca a liberdade pessoal do 
cidadão. 

Houve quem fallasse contra este paragrapho. ~Leu 
o § 4.0

) Di!:=se-se que estava comprehendido no 1.0 

Eu não entendo assim, acho muita differenca. 'ma 
cousa é ficar suj:penso de seus cargos, e outrâ é estar 
inhabililado para outros. Se esta declaracão não 
fosse feita, quem sabe como se entenderia· o § 1 o 't 
Portanto, voto pelo artigo. 

A este tempo veio á mesa e foi lida pelo Sr. Costa 
Aguiar esta 

<< EliENDA 

<< Proponho <{Ue se supprima o n. 4.• Proponho 
que no n. 5° haJa suspensão total de ordenado ou 
nenhuma.-Lino Coutinho." 

Sendo apoiada, foi sustentada da maneira se
guinte pelo mesmo 

SR. LJNO CouTINHo :-Sr. presidente, o ordenado 
é pago ao ministro em virtude do sen officio, quando 
o exerce, disse o nobre deputado. Mas quando elle 
está fóra do exercício, porque razão ha de ganhar 
a metade. Se é por indulgencia, respondo que a 
camara não tem autoridade de dar dinheiro por 
equidade. Logo se o ministro está suspenso de suas 
funccões, deve deixar de receber o dinheiro da 
nacãô. Portanto, não admitto meio termo: ou tudo 
ou"nada. Eu me inclinaria a que se lhe concedesse 
o ordenado ointeíro, pelas razões, que já expuz, e 
ainda mais porque o thesouro da nação nada perde 
com isso. Se elle é absolvido, já tem recebido os 
seus vencimentos : e se é condemnado, repõe o que 
recebeu. Porém, julgue-se muito embora que elle 
não tem direito a haver esses quarteis dos seus or
denados durante a suspensão; mas nesse caso não 
se lhe dê a metade: se fôr absolvido, írã recebêl-os 
por junto; não os perde, e por isso em rigor não 
se lhe faz injustiça. Argumentou-se com os prin
cípios de equidade : a equidade em sentido geral é 
favor, e nós não viemos aqui para fazer favores, mas 
justiça. Consequentemente eu voto por uma de duas: 
ou receba todo o seu ordenado ou nenhum. 

Votei igualmente que o § 4• fosse supprimido, ao 
que se oppoz um illustre deputado, dizendo que 
ainda que o ministro naquelle caso se achava sus
penso, com tudo poder-se-hia entender esta sus
pensão sómente a respeito dos seus empregos, e 
não a respeito daaptidãopara outros lugares. Sr. pre
sidente, eu não posso conceder tamanho descara
mento nos membros de um governo, para despa
charem um seu collega estando suspenso, e ac.cusado 
de crimes. O governo perderia mais com este do 
que com quaesquer outros actos de abuso. Eu não 
posso admittir que haja um ministro tão descarado, 
que dê emprego a· um homem, que está criminoso e 
preso_. Portanto, o 4° numero deve ser supprimido. 

O Sa. MAIA :-Sr. presidente, eu não advogo a 
causa dos ministros, advogo a causa da justica e 
da verdade. Este § 5° não póde passar ••• A s"us-

78 
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pensão do emprego só é fundada em uma simples 
cautela ..• (Não foi mais om·ido.) 

O Sn. CosTA AcuaR :-Sr. presidente. Eu poderei 
ser taxado de nimiamente rigoroso para com os mi
nistros de estado. que forem accusailos pelos crimes 
especificados nesta lei : não me importa: eu vím 
mandado para este lugar, para dizer com franqueza 
os meus sentimentos ; e tenho coragem para o des
empenho dos meus deveres. Isto posto, não posso 
admittir que um ministro de estado seja de melhor 
condição pemnte a lei, do que um simples cidadão; 
e menos ainda posso comprehcnder, qual a razão 
para tão notavel differença. Não é por ventura esta 
marcha geral entre nós praticada com todos os réos '? 
~ão são os militares reduzidos ao seu meio soldo, 
desde qlle entrão em .;onselho de guerra ? E porque 
succcde isto'? Porque é mister coml>inar o rigor da 
justiça com a humanidade, c com a equidade; pois 
que de outra fórma talvez perecessem de mist-ria, 
ou pelo menos soffressem grandíssimas pril'acões. 

A caridade, Sr. presidente, <Í muito que se diffi
culta, e até parece Ler fugido d'entre muita gente; o 
que a experiencia nos ensina é, que por via de regra 
o homem preso, e particularmente se incorreu por 
qualquer causa no desagrado do governo, é sempre 
abandonado pelos proprios amigos, que d'antes mais 
amizade lhe mostravão. 

Conheço que aindil ha alguns generosos corações, 
a quem o amor da humanidade, c o prazer de soc
c~rrer·urn dc•svalido forção a acções do compromel
limento ; (Apoiado) mas elles desgracadamenle são 
bem raros : e wal dos miseraveis presos, se o go
,·erno delles se não lembrasse, concedendo-lhes 
meios de subsistencia ! Taes são pois as razões, por
que aos militares se concede o meio soldo, e aos 
paisanos uma ração para se sustentarem, que parece 
estar fixada no valor de 400 réis diarios. Taes são 
taml>em as razões, porque aos ministros de estado 
se concede nesta lei o meio ordenado. (Apoiado.) E 
não serão bastantes seis mil cruzados, para o trata
mento e passa di o de um homem, que se acha preso, 
ou mesmo não o estando ; para o devido tratamento 
de um réo, que está indiciado de crime, e que como 
tal está mettido em processo? De certo que ninguem 
dirá que é pouco, esrecialmente combinado com 
aquillo que os outros réos têm, que talvez devessem 
merecer muitas mais considerações de compaixão, 
do que um alto funccionario, em que a nacão e o 
soberano havião depositado suas maiores es.peran
ças, e que esquecido dos seus deveres prevarica, e 
ab!lsa da confiança publica. Em vista pois do que 
deixo e~p~ndido não ha razão, para que. só por 
sere~ numstros de estado, sejão de melhor condição; 
e muito menos ha, para que se lhes tire esse meio 
orde1~ado, CO:'fiO ouvi a um illu~tre preopinante, por 
que I_sto se:1a ~ggravar suas cu:cumstancias, e não 
combmar a JUS tlça com a libmamdade: quanto mais 
que o estar indiciado de crime, e mettido em pro
cesso, não é classificai-o já como réo convencido do 
mesmo crime; pois que póde ainda ser absolvido; 
sendo que nesta hypothese vem depois a receber 
aquillo, que havia deixado de perceber. Voto por 
tanto contra a eménda do Sr. Lino Coutinho ao n. f>o 
deste artigo. 

Quanto, porém, á suppressão, que pretende, do 
numero quarto. estou conforme com o que pretende, 
porque me parece desnecessario este numero. 

Seria em verdade o maior excesso de escandalo, 
e mesmo de immoralidade, se o governo se lem
brasse de empregar, ou conferir novas honras a um 

ministro de estado indiciado de crimes e mettido em 
proce~s«?. Não é crível, senhores; o governo não é 
o ma1s mteressado em conservar a popularidade e 
em merecer sempre a opinião publica 'l E qua~do 
clla se declara contra um empregado de tão alta 
ordem, que acontece 'l E' demittído, fica privado 
do favor do go\'erno, e quando exista ainda este 
favor, elle é sempre guardado em segredo, e quando 
muito, espera-se para melhor occasião. Nestes ter
mos parece desnecessario este n. 4° : é verdade que 
pódem argumentar com exemplos occorridos, de se 
haver talvez empregado algum indiciado de crimes ; 
mas eu responderei que são bem diversas as cir
cumslancias passadas das actuaes, em que estamos : 
emão não havia lei de responsabilidade, e hoje tra
tamos della, e espero que em pouco tempo obtenha 
a sancção. Além de que é sempre odioso argumentar 
com abusos; elles servem só para espalhar a des
confiança; e eu creio, que todos nós estamos na 
Jl!Clhor i!ltelligencia a semelhante respeito. Em 
v1sta, pOis, do que tenho referido, voto pela sup
pressão deste art. 4°. 

O SR. MAIA :-Eu não fiz mais do que emittir a 
minha opinião. Votei que aos ministros de estado 
se não deduzisse parte alguma dos seus ordenados. 
Não fiz comparação alguma com a condição dos mais 
empregados : sómente disse, que quando se tratasse 
da mesma ma teria a respeito dos mais cidadãos, e 
funccionarios puhlicos, eu sustentaria os mesmos 
princípios, que agora sustento a respeito dos mínis
tr~s de estado : pois o meu YOto é que ninguem seja 
pnvado dos seus ordenados, senão depois da sen
tença condemnatorin. Portanto, ainda não tenho 
mostrado que defendo a causa dos ministros de 
estado. 

O Sn. CosTA Acuun :-Sr. presidente, eu fallei na 
íntelligencia de que o illustre preopínante pretendia 
fazer uma distinccão odiosa entre os ministros de 
estado e os mais funccknarios publicos. Contra se
!llelhant~ principio J:?C declararei sempre. Todos são 
1guaes a face da le1 : todos devem gozar de iguaes 
favores, uma vez que se achão na mesma condição. 
Se se admittissem differenças só por motivos pes
soaes, nesse caso parece que antes se deveria ter 
menos contemplação com aquelles, que sendo ele
vados á primeira classe dos funccionarios, em que 
a nação e~ imperante depositão ·a maior confianca, 
passão a levar o abuso e a prevaricação ao ponto ·de 
se servirem contra a nação e contra o imperante da
quelles mesmos poderes, que lhe forão delegados. 
Entretanto eu não me inclinarei jámais a approvar 
tal procedimento : outros princípios me illuminão: 
o cidadão, quem quer que seja, não deve ser pri
v~do dos aliment.os, que a nação lhe dá, emquanto 
nao fôr convencido réo e condemnado á pena. Fi
~ando suspenso do seu lugar. elle tem perdido em 
rigor o direito aos vencimentos ; porém a humani
dade manda, que seja soccorrido até final sentenca; 
c a pratica observada com a classe militar abÓna 
o arbítrio, que se tomou de se assignar a esta qua
lidade de réos o meio ordenado. Por isso eu a:pprovo 
o artigo. Quanto aos mais empregados em iguaes 
circumstancias, tratar-se-ha a seu devido tempô. 
E' um objecto de legislação geral, não pertence ao 
caso presente. 

O Sa. SoLEDADE :-Um honrado membro julgou 
que este ~ 4° devia ser supprimido por desneces
sario á vista do § 1.0 {Leu ambos os paragraphos). 
A esta opinião se oi'poz outro illustre deputado, 
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Jlretendendo mostrar que não havia redundancia na 
íloutrina, porém a simples leitura dos dousparagra
phos o mostra hem sensivelmente. Diz-se no§ 1°. 
(Lendo).-Ficar o accusado suspenso do exercício 
de todas as funcções publicas-logo está bem mani
festo que elle não poderá ser empregado em qual-. 
quer officio publico. Se se dissesse que elle ficava 
suspenso do exercício dos seus empregos, ainda po
deria entrar em duvida, se esta expressão poderia 
envolver em si a in habilidade para outros empregos: 
porém o que se determina no § 1 é a suspensão do 
exercício de todas as funcções publicas, e nesta pro
posição está litteralmente comprehendida a inhi
bicão para ser novamente occupado. Portanto, ou o 
§ lo deve ser concebido em outros termos, ou o 4° 
ha de ser supprimido, por inutil e redundante. 

O Sn. VASCONCELLOS :- Sr. presidente, um dos 
Srs. deputados, que se tem declarado contra o § 5° 
tem mostrado contradicção manifesta, toda~ as vezes 
que tem fallado sobre elle. Valeu-se primeiramente 
dos princípios de justiça, para mostrar que o§ 5o 
devia ser supprimido, querendo"que aos ministros se 
não suspendesse parte alguma dos seus ordenados; 
e depois offereceu uma emenda, para que se lhes 
tir:Jsse ou todo o ordenado ou nada ; sustentando 
que elles não tinhão direito algum a tal vencimento. 
Eu realmente não entendo como se combinão estas 
idéas. Primeiramente não queria que se suspendes
sem os ordenados; agora quer que se suspendão por 
inteiro. Senhores, suspensão de empregos, sus
pensão de ordenados por direito rigoroso, entendo 
eu; porque outro ha de ir exercer as funccões 
do suspenso, c anação não deve pagar os dous 
empregados no mesmo cargo. Concessão graciosa 
de uma quota destes ordenados como alimentos, 
que a ninguem devem faltar, tambem entendo eu ; 
porém, suspensão de empregos com percepcão 
dos vencimentos respectivos por direito perfeíto, 
confesso que não entendo. Por outra: o ministro 
está denunciado e accusado em fórma, está sus
penso ; quem é que ha de perder esses ven
cimentos ? A nação 'l Não, mas o ministro, porque 
por sua conducta deu motivo para ser julgado em 
juizo. Portanto, só por equidade é que se lhe póde 
conceder essa metade, assim como se concede aos 
militares: mais não. Os outros empregados publicas 
não devem ficar tanto abaixo da condicão dos minis--
tros de estado. • 

O Sn. LINO CouTINHO :-0 que eu disse foi que 
se deveria dar todo o ordenado por inteiro, ou 
tiral-otodo. Eu me explico: se é por principio de 
justica rigorosa, não se lhe deve dar ordenado 
algum ; e se é por humanidade, dê-se-lhe todo. 
Disse o honrado membro que ao militar dã-se meio 
soldo, porém o militar, emquanto está em conselho 
de guerra não é proposto para accesso algum. Por 
tanto nós aqui não tratamos de favorecer classe 
alguma. 

Se se julga de direito rigoroso suspender-se o 
ordenado ao ministro accusado, suspenda-se por 
inteiro ; se se deve julgar por princípios de huma
nidade, então conceda-se-lhe todo. Este é o meu 
parecer, e o sentido da emenda, que offereci. 

O Sa.. SouZA FRANÇA;- Sr. presidente, que é o 
ordenado 't E' o subsidio, que a nação dã para ali
mentos de quem a serve. E' neste sentido, que 
sempre se tomou a palavra ordenado. Portanto deve 
haver differença entre aquelle, que estã effectiva
mente servindo á nação, e aqueUe, que a não serve. 

E' verdade que o empregado, que ainda não está 
sentenciado como prevaricador, parece de razão 
que não seja privado dos seus alimentos, só porque 
se acha suspenso : porém tamhem.não se póde dizer 
que ~nha direito á percepção do total dos seus 
vencimentos, porque na realidade está fóra do exer-
cício, e não serve effectivamente á nação. · 

Nestes termos. parece que o meio que se adoptou, é 
o mais an~logo ~os_principios da justiça, e da equi
dade, mmto prmctpalmcnte quando se confórma 
com as leis existentes ácerca dos réos militares, 
como se tem ponderado. O ministro de estado acha
se denunciado, e indiciado de crime; está suspenso, 
e tem de justificar-se perante a nação representada 
na assembléa geral: logo deve perceber os seus 
alimentos, não o total, porque está fóra do effectivo 
serviço, mas urna quota sufficiente, porque ainda 
não está declarado delínquente, nem perdeu a posse 
do seu lugar. Digo quota sufficiente., porque todos 
os empregados devem ter ordenados correspon
dentes á sna jerarquia, c trabalho, e o ministro de 
estado, posto que réo accusado, não ha de estar na 
mesma escala de tratamento em que estão outros 
réos de inferior qualidade. Tudo pois induz a ap
provar a medida, que se tomou neste paragrapho. 

Tem-se proposto a suspensão deste paragrapho. 
(Leu o§ 4° .) Sr. presidente, eu como legislador não 
devo suppor que todos hão de ser bons1 mas hei de 
procurar prevenir que venhão a ser maos; e por isso 
julgo muito necessario quo passe este paragrapho. 
E será a primeira vez que se tenhão illudido as 
leis ainda as mais claras e expressas? Não pod,..rá um 
ministro de estado, afim de salvar o seu collega 
accusado e suspenso, mandai-o pela barra fóra, com 
o pretexto de que vai servir a nação em algum em
prego 'l Supponhamos que ha alguma redundancia: 
deixe-se passar essa redundancia, que não faz mal 
algum pois é de mera redacção. Conclúo que ambos 
os paragraphos devem passar, salva a redacção. 

O Sn. FERREIRA FRANÇA:- Sr. presidente, no 
tempo do Sr. D. João VI., sendo ministro de estado 
D. Fernando José de Portugal, foi ã Bahia uma de
terminação régia, não sei se por lei, por carta, ou 
decreto, com o fim de serem suspensos uns pro
fessores do exercicip de suas cadeiras, mas não dos 
seus ordenados. 

Mandava-se que os professores viessem a esta 
Côrte, para se justificarem perante o rei . Desta 
fórma elles ficarão seguros da sua subsistencia. O 
mesmo parece que se deve praticar agora, não só 
com os ministros de estado, mas com os mais em
pregados publicas, até que elles sejão julgados cri
minosos. Isto é mais confórme á equidade. 

Porém não se deve dar, para depois tirar, se elle 
fôr condemnado: isso não. Eu acho que o Sr. Maia 
tem toda a razão no que disse. Quando é que o 
homem preciza mais dos seus alimentos, do que 
quando estã prezo e accusado ! Então é que elle 
tem mais necessidade de soccorros ; porque es
tando prezo, muito poucos lhe fazem o bem, de que 
precisa. Apezar de haver muita gente boa~ que pro
fessa fazer o bem, comtudo nestas occasiões nem 
todos !'S amigos appareceru, e poucos querem ter 
negoCias com um homem prezo. 

O meu voto é que, se se ha de dar depois de jul
gado innocente, dê-se-lhe antes, e só se lhe tire, 
quando fôr condemnado como criminoso. Portaato 
o § 5° não passe. O melhor é que se cale sobre esta 
mataria. Eu não gosto de leis de sangue : não. O 
dinheiro é sangue para o necessario. 
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O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, logo 

que se decreta a accusação do ministro, elle deve 
ficar suspenso do exercício do seu lugar. Nisto não 
tem havido nem póde haver devida alguma, porque 
nada é mais natural do que tirarem-se-lhe os meios 
d!'! qnc clle póde continuar a abusar, e a prejudicar 
ã sociedade. Portanto deve ficar suspenso de todas 
as funccões do seu ministerio, visto que pelos abusos 
comméttidos naquelle lugar é que elle tem de res
ponder na accusação. 

Fallou-se contra a su<;pensão da metade dos ven
cimentos. como uma pena muito rigorosa imposta 
antes da condemnação; e ao mesmo tempo não me
receu igual censura a prizão determinada em certos 
casos ; dizendo-se que não era prizão, mas cus
todia. 

Eu não entendo assim ; c antes quizera ser sus
penso de todos os lugares, que exercesse, e . de 
quaesquer ordenados, que tivesse, do que sofl"rer 
~or uma hora essa prizão, ou custodia. Demais 
Sr. presidente, já se tem mostrado que os orde
nados são a justa paga do trabalho, e que só se 
devem a quem trabalha, e emquanto trabalha. 

Logo que o ministro deixa de exercer o seu lugar, 
não deve perceber ordenado algum, senão por 
equidade ; da mesma sorte que se deve praticar 
com todos os cmpregedos da nação, antes de serem 
condcmnados por prevaricadores. E' justo pois que 
se lhe conceda uma parte dos seus vencimentos 
para alimentar-se e á sua família. 

Argumentou-se contra o§ 4° dizendo-se que não 
poderia haver um governo tão desmoralizado, que 
empregas~e homens accusados como criminosos. 
Mas cu JlOdcria apontar immensos factos praticados 
em contrario ... . (Apoiado I) Eu mostraria, princi
palmente na ordem da magistratura, um cento de 
exemplos. Conclúo pois que o art. 13° deve passar 
sem supprcssão alguma. As leis devem prevenir 
todas as más. interpretações, e todos os abusos. 

O Sn. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, eu sus
tento ainda o que disse, quanto ã supressão deste 
n. 4°, e tudo quanto ponderárão os honrados mem
bros, que me precederão, não desfazem, nem o que 
eu avancei, nem lambem o que sustentarão alguns 
outros illustres preopinantes, que se têm declarado 
pela suppressão: . 

Deus nos livre, que se repeLissem agora os abusos 
de que temos sido testemunhas. Não, senhores, não 
é de crer. Nós estamos felizmente em um governo 
constitucional ; dentro de pouco tempo nós teremos 
não só esta lei da responsabilidade dos ministros de 
estado, como tambem teremos a dos mais empre
gados publicos. 
· A lei da liberdade da imprensa entrará do mesmo 

modo em discussão e o systema representativo ad
quirirá cada vez mais a estabilidaae e firmeza, de 
que tanto necessita. 

Torno a dizer, senhores, não é crível, que sere
pitão os abusos antigos, de que têm fallado alguns 
dos honrados membros. Demais supponhamos ainda 
que o governo tinha em ·vista livrar qualquer mi
nistro de ~stado indiciado de crime, já com um de
creto de accusação passado por esta camara, e por 
consequencia mettido em processo no senado ; e que 
para melhor o favorecer, o governo o manda empre
gado para uma commissão diplomatica, como lem
br<'u um illustre preopinante. 

Ora Sr. presidente, nesta · hypothese, que eu não 
posso admittir, qual seria o ministro de estado, que 
referendasse tal decreto, e que tão gratuitamente 

se quizesse comprometter com o corpo legislativo 'l 
Eu creio que nenhum; . pois antes todos em geral 
procurão sempre ::;alvar a sua pelle, como vulgar
mente se diz. 

Demais porque suppor tão damnada intenÇão de 
querer salvar a um criminoso de tão alta impor
tancia, e em cujo castigo tanto interessa a genera
lidade da nação, no caso de ter praticado alguns 
dos crimes apontados nesta lei 'l Parece-me pois não 
ser presumível o que se diz ; e por todas estas razões 
eu voto pela suppressão do numero 4°. 

O SR. 0DORICO MENDES: - O illustre deputado 
disse que não estavainos no governo antigo, para 
se despacharem homens criminosos : mas eu digo 
que ainda não descobri essa differença. Muitos dos 
que concorrerão para a morte de duzentos e tanlos 
cidadãos brazileiros no porão de um navio no Pará, 
e que por isso se achão criminosos, ainda não tra~ 
tãrão do seu livramento, e forão empregados pelo 
governo: não pelo governo antigo, mas pelo go~ 
\·erno actual. Estes factos são sabidos por toda esta 
camara, e por todo o mundo brazileiro ; e contra 
factos não ha argumentos. 

O SR. CosTA AGUIAR :-Eu fallo em geral e não 
em particular. Ignoro esse cazo. 

O Sn. SoLED.\DE :-Eu não posso approvar o §5° 
tal qual se acha redigido. A palavra-soldo-deve 
ser supprimi~a; pois a assembléa não suppõe mili
tares os ministros de estado, e ainda que o sejão, 
já existe a lei geral sobre o soldo dos militares em 
conselho de guerra. Por isso não apoio o artigo in~ 
teiro tal qual se acha. 

O Sa. YERGUEIRO :-Eu creio que a camara já 
está convencida da futilidade das razões, que se têm 
allegado, para supprimir-se o § 4°. Já se têm mos
trado que a sua doutrina não é ociosa, mas eu farei 
ainda mais manifesta a sua necessidade. 

Disse-se que se não deve suppor a possibilidade 
moral de ser empregado pelo governo um ministro 
accusado de crimes: e eu digo que o melhor é sup
primir-se toda a lei de responsabilidade, porque 
tambem não é de suppor que os ministros d'ora em 
diante sejão máos e faltem aos seus deveres. 

Em outro tempo em que o governo era despotico, 
é que havião má os ministros: de hc>je por diante 
todos hão de ser muito constitucionaes, e nunca 
hão de faltar aos seus sagrados deveres. Portanto é 
escusada esta lei, que estamos a discutir. 

O que se declara no § 1° entende-se relativo ás 
funcções dos lugares de ministro e de conSjllheiro 
de estado, e por elle sabe-se que logo que um destes 
f11nccionarios es~á accusado pela camara dos de
putados, posto que não fica demittido do seu lugar, 
estã com tudo ipso facto suspenso das funcções res
pectivas. Porém supponha-se que o ministro ou 
conselheiro é juntamente militar, como se poderá 
argumentar com a doutrina do § 1 o para concluir, 
que elle, sendo accusado, não tem direito ãs pro
postas e aos accessos militares 't Portanto o § 4° é 
de absoluta necessidade • 

. Quanto ao § 5° é bastante o que já se tem expan
dido Qm seu abono. Os empregados suspensos não 
têm direito ao ordenado, mas por equidade, por hu
manidade deve-se-lhes dar,com que se alimentarem. 
A metade, que se concede ao ·ministro nestas cir
cumstancias, é sufticienle, assim como ao militar 
se tem julgado bastante o meio soldo. 

Não se allegue o tratamento que requer a sua alta 
dignidade, porque elle nesse tempo não exercita as 
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suas funcções. Um general é uma alta ~ignidade ' is~o parece-~e que d~vc este parecer torna~ ~com
no exercito, e merece um tratamento mUlto supe- missao, se msso convier a camara. Eu farei a com
rio r ao de um subalterno : entretanto achando-se missão as explicações, que se julgarem sufficientes. 
em conselho de guerra, percebe, como este, tão O SR. VERGUEIRO:- Com effeito a commissão 
só mente o meio soldo. Portanto não se falle em tra- nada resolveu sobre a indicação ; Jlede como um 
tamento. . adiamento, até que o illustre autor da· proposta dê 

O facto, que se contou, dos professores da Bahia as informações, e esclarecimentos, que julga pre
é particularíssimo, e não póde servir de regra. O cisos. 
nosso fito deve st;3r fazer leis, que nem offendã? a Portanto parecia bom que \'Ollasse o parecer á 
humanidade, nem a justiça. Em conclusão o artlgo commissão, visto que o illustre deputado está 
deve passar tal qual, com todos os seus paragraphos. prompto a satisfazel-a no que exige. Parece que 
.Julgando-se finda a discussão, e posto o artigo á devia ficar em reg_ra, que as commissões em seme-

votação, foi approvado, rejeitadas as emendas. lhantes casos convidassem os autores das_ propostas 
A este tempo veio á mesa a seguinte antes de 8;Presentarem os. pareceres. Ass1m poupa

<< DECLARAÇÃO DE VOTO 

I< Declaro que na presente sessão fui de voto que 
fosse nominal a votação sobre a emenda do Sr. de
putado Líno Coutinho, em que exige dous terços de 
votos para se decretar a accusação dos ministros e 
secretarias de estado.- José de Souza 111 eUo. » 

Sendo lida pelo Sr. primeiro secretario, foi man
dada inserir na acta. O mesmo senhor accusou a 
recepção, e fez a leitura deste 

va-se ma1s tempo, e assim pede a boa ordem. A 
commissão diz que precisa explicações; o Sr. depu
tado concorda em dal-as ; logo volte o parecer á 
commissão, ouca-se o illustre autor, e decida-se de
pois o negocio: apresentando-se um novo parecer. 

Como ninguem mais fallas:;e sobre o objecto, 
consultou o Sr. presidente o voto da camara, e foi 
resolvido que o parecer voltasse á commissão, na 
fórma da proposta verbal do Sr. Vergueiro. 

Entrou-se finalmente na 3• parto da ordem do 
dia, que era a leitura de indicações c pareceres. E 
logo pedindo a palavra, orou por este modo 

O Sn. Cu:s-HA 1\IATTOS: -Sr. presidente, de uma 
<< Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado á augusta á outra extremidade do Brazil, e talvez por todo o 

preseBça de S. ~1. o Imperador o offieio, que V. Ex. mundo corre uma voz triste e fatal, de que o im
me dir1gio, em data de 20 do corrente, acompa- perio do Brazil está abysmado em immensas divi
nhado do requerimento dos africanos Bernardo, das, e até já aqui disse um illustre deputado que 
Joaquim, Lucianno, Fernando, e Anastacio, quei- esta divida excede de 30 milhões, uma immensa 
xando-se de terem sido esbulhados da sua liberdade som ma 1 
n~ Costa de. Africa, pelo mestre e tripolacão do na- E a par desta mesma voz corre outra de que o 
v1o denommado S. Rosa, de que é proprietario imperio do Brazil está sobrecarregado de immensas 
João Gomes Barroso, sobre o que resolveu ~ camara despf'zas superfluas, superfluidades que absorvem 
dos dep.~lados _que, sem e~1bargo de se nao ~oder uma somma enorme de dinheiro pertencente á fa
deferir a mtenç!lo dos _suppl~cantes, era conven~ente I zen da nacional: os extravios, principalmente na 
recomme~dar a constdera~ao do g?~erno o obJecto ·parte militar, são tantos, que estou bem persua
dest~. queixa, para prevemr o espmto d? guerr.a e dido, que talvez se podesse poupar tres o~ quatro 
host1hdades, que semelhante attenta~o po~e excitar milhões, se se pozesse em todos os estabelecimentos 
naquelles povos, contra o commercio nac10nal: de aquella ordem, que pódem receber. 
ordem da mesmo augusto senhor cu~pre-me res- Sr. presidente, pelo regimento datado de 1645 no 
ponder á V. Ex., para ser p:esen.te ~ _camara dos § 3o determina-se, que nenhum militar possa ven
deputados, que o gover?o nao deixara ~e tomar as cer dous soldos, e faz-se uma unica excepção do 
medidas, que entender JUstas e convementes, para capitão de cravinas ou couraceiros. 
prevenir estes males. Este era o systema louvavel daquelle tempo, em 

<< Deus guarde á V. Ex. Paço, 23 de Jun~o ~e que servia-se unicamente na classe militar, e apenas 
1826.- Visconde de. Caravellas. »-Sr. Jo~e Rt- erão estes exceptuados. Praticou-se constante
cardo da Costa Agmar de Andrada. »-Ficou a mente este costume Sr. presidente, até o dia 12 de 
camara inteirada. , . Janeiro de 1754, em' que se determinou que nenhum 

Passou-se então á 2a parte da ordem do dia, que militar, a não ser tenente coronel ou mestre de 
era a contiuuacão do parecer da commissão de campo podasse exercitar empregos políticos, e que 
commercio, agricultura, industria, e artes sobre a quando se empregassem, tivessem baixa do posto: 
indicação do S_r. :Xavier Ferreira, em que p~opõe, ~ue depois se determinou que .e~tes mesmos podesse!D 
se peção ao mm1slro de est~do d~s negoe1os d~ Hl_l- exercitar os empregos pol~~~cos, comt_anto que na? 
perio todas as representaçoes vm.das da provmcta vencessem soldos como mthtares: e 1sto se conti
do Rio Grande do Sul, tanto partiCulares, co!Do. as nuou a pra~icar até 179~, em que se ordenou, que 
que tem enviado o conselho da mesma provmc1a; os conselherros, em razao das suas altas patentes, 
o qual parecer ficãra adiado da sessão de 22 do e altos empregos, podessem vencer soldo até tenen
corrente mez. E havendo o Sr. secretario Costa tes coroneis. 
Aguiar feito a leitura,· pedio a palavra e .disse Depois se determinou, p~r aviso d~ 29 de Janeiro 

O SR. XAVIER FERREIRA:- Eu jã no outro dia de 1791, que todos os m1ht~rcs. a nao sere1;0 ref~r
expendi os motivos que tenho, para fazer esta in- ~ados, e a não serem propnetar~~s de offictos, nao 
dica. cão. ' podassem ven~~r soldos como mihta!es, estando. em 

Afnda devo declarar muitas outras razões, porém empregos pobtlcos, e tanto se poz ~sto em pratica, 
como um illustre membro da commissão instou, que em Portugal o .conde de .Alouza, sendo despa
que eu desse mais circumstanciados esclarecimen- chado para um tnbunal, de1xou d~ vencer soldo 
tos sobre ella, e eu estou prompto a dal-os, por como militar, emquanto não exerc1tasse as suas 
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funccões na classe militar; porém talnz hoje haja 
30, 4o, 60, 100, ou muitos mais militares, que vão 
esgotando os recursos da nação, que vão recebendo 
quantias '3normes; e o que acontece'? Estas quantias 
formão uma somma immensa, que devemos pou
par. Por ·~sta razão tenho a honra de offerecer a esta 
augusta camara a presente indicação. 

Dito isto, leu a seguinte 

<< INDICAÇÃO 

<< Peço que a illustre commissão da fazenda ou 
das leis regulamentares attenda á incompatibili
dãde dos empregos civis, politícos, e militares exer
cidos por uma mesma pessoa, e ao incompetente 
vencimento de soldos por aquelles, que recebem 
ordenados.- O deputado Cunha ~IJ!attos. » 

Tendo-a enviado á mesa, pedio a urgencia por 
estes termos o mesmo 

SR. Cu:s-HA :ahTTOS:- No tempo antigo, Sr. pre
sidente, as pessoas, que vinhão com grandes em
pregos para o Brazil, não tinhão soldos como mili
tares, nem tinhão accesso aos postos. Eu posso 
aqui apresentar o nome de um official militar, que 
sendo capitão da legião, veio despachado para go
vernador do Piauhy, c deixou de receber soldos, c 
dt' ter accessos. 

O conde dos Arcos, que foi para o Pará nunra 
te,·e soldo como militar, e ainda mais, nilo teve 
mesmo depois de acabar o lugar. O conde de Pal
mella, sendo nomeado ministro encarregado de ne
gocios junto á côrte de Hespanha, nunca teve 
accessos, tanto assim que na occasião, em que elle 
veio, fez-se-lhe a conta como !'e tivesse servido, e 
passou de capitão ou major a marechal de campo: 
e o mesmo aconteceo ao conde dos Arcos. E' pois 
bem frisante este argumento para apoiar a urgen
eia. 

Apoiada a urgencia, e vencida sem opposição, 
fez-se 2• leitura desta indicacão, e foi remettída á 
commissão de fazenda. -

Teve então a palavra o Sr. Cruz Ferreira, e na 
qualidade de relator G.a commissão de legislacão 
lêu este • 

« PARECER 

que poderã alterar a sua applicação, ou inteiramente_ 
abolil-os, como fôr mais conveniente; e para isso
offerece a commissão a seguinte emenda, na qual 
conveio o autor do projecto. 

« Camara dos deputados, 26 de Junho de 1826.
Antonio da Silva Telles.- Antonio Augusto da 
Silva.-losé da Cruz Ferreira. » 

<<EMENDA 

<< Exceptuão-se as capellas, ou quaesquer vin
culos, que actualmente existirem, ou se liouverem 
de instituir em casas, e dinheiro a favor de hospi
taes, seminarios de educacão de meninos, e donzel
las pobres, de expostos, e ·confrarias, que exercitem 
officios de caridade; _ficando debaixo da immediata 
inspecção da autoridade publica, e podendo ser 
alterada a sua applicacão, ou inteiramente abolida 
segundo convier. • 

« Camara dos deputados, 26 de Junho de 1826.
·Assignados os mesmos senhores. » 

Foi approvado o parecer sem impugnação, e 
mandou-se imprimir o projecto e a emenda, para 
entrar em discu~são. 

Então o Sr. Clemente Pereira, por parte da com
missão do commercio, leu este 

<< PARECER 

« A commissão de commorcio, agricultura, in
dustria, e artes acha muito digno de consideração 
o fim, que se propõe o projccto do Sr. deputado 
Seixas (*) no estabelecimento de companhias, que 
facilitem a navegação dos rios do imperio. E' toda
via de parecer que será mais a proposito que a 
permissão para o estabelecimento de companhias se 
faça extensiva á abertura de canaes e construcção 
de pontes, estradas, e calçadas; reservando-se ao 
poder legislativo o regular, por uma lei particular 
para cada empreza, a direcçã?, que os canaes, es
tradas e calçadas devem segurr, e a fórma ?-a ~ua 
construcção; como tambem estabelecer os dmntos 
de passagem, que as companhias devem receber 
para indcmnisação da sua despeza. E ouvindo a 
este respeito o illustre autor do sobredito projecto, 
este conveio, que se lho addicionasse por emenda 
o seguinte 

<< PROJECTO 
" A commissão de legislacão e de justica civil e 

criminal examinou_o projecto" de lei do illÜstre de- c< A assembléa geral legislativa do imperio do 
putado o Sr. Odonco Mendes, (*) para que se não Brazil decreta. 
possão estabelecer de futuro, morgados, capcllas e << Art. 1.0 E' permittido a todos os habitantes do 
quaesquer outros vínculos, e para que os existentes imperio formar companhias destinadas a fazer na
acabem com os actuaes administradores; e consi- vegavel algum rio, abrir canaes, construir estradas, 
derando quanto a instituição de taes vehiculos é , pontes, ou calçadas. Estas companhias podem ad
contraria ao progresso da agricultura, do commer- mittir socios estrangeiros. 
cio, e mesmo em prejuízo das rendas publicas, con- << Art. 2.0 As mesmas companhias serão obriga
Yém com o autor do projecto na utilidade de se das a desempenhar as emprezas, de que se encar
prohibirem de futuro os vínculos, e se haverem por regarem, debaixo do plano, que se approvar, e 
abolidos os existentes por morte dos seus actuaes dentro do tempo, que se ajustar. 
administradores. « Art. 3.0 A's mesmas companhias se concederã 

«Julga porém a com missão dever-se admittir uma o direito de cobrar o imposto de passagem por 10 
exr.ep~o ~respeito das capellas ou outros vínculos, a 20 annos, que parecer conveniente. 
que exrstlre~, o~ se quizerem institl!ir em predios « Art. 4.0 pma lei partic~lar para cada uma em
urbano_s e dinhe_uo, a favor de hosp1taes, casas de pre~a regulara, precedendo mformação do governo, 
cducaçao de menmas e donzellas pobres, de expostas a drrecção que os canaes, estradas e calçadas de
e de confrarias, que praticão exercícios de caridade, vem seguir, a fórma porque as mesmas e as pontes 
debaixo da administração da autoridade publica,- hão de ser construídas e os direitos de passagem, 

(+) Vide a p.tg.-90 deste tomo. (*) Vide a pag. 102 deste tomo. 
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que as companhias devem receber para indemni
sação de sua despeza. 

<< Paco da camara dos deputados, 2'7 de Junho 
de 1826.-José Clemente Pereira.-J. B. Baptista 
Pereira. de Almeida.-D. Jl. A. Pires Ferreira.~> 

Foi approvado o parecer sem opposicão e man
dou-se imprimir o projecto redigido pefa commis
são. 

Em seguida o Sr. Cruz Ferreira, como relator 
da commissão de legislação, produzia est'outro 

<< PARECER 

« A commissão de legislação e.justica civil e cri
minal examinou o requerimento do tenente-coronel 
Francisco Lopes de Abreu e outros credores ao 
vinculo denominado Jagoára, instituído pelo capi
tão Antonio de Abreu Guimarães, por decreto de 4 
de Junho de 1"78'7, encorporado uo alvará de regi
mento de 23 de Novembro do mesmo anno, no qual 
pretendem a abolição do referido vinculo, daudo 
por cauzaes o atrazo progressivo dos seus rendi
mentos desde o anno de 1811; não se podendo por 
isso preencher a vontade do instituidor, que dividia 
os rendimentos em cinco partes, uma hvre para si, 
outra a favor das convertidas do recolhimento do H ego 
em Lisboa, e as tres ultimas para a instituição de casas 
pias na província de .MinaS-Geraes,a saber: um se
minario para a instrucção de meninos pobres, outra 
para educação de donzellas necessitadas e uma casa 
para hospital de lazaros; concluindo os suppli
cantes não ser possível haver melhoramento na 
administração do dito vinculo pela natureza dos 
bens vi~culados, que consistem em fazendas de mi
neração de gados e de lavoura; e por tanto convir 
mais a divisão dos proprios bens, abolido o vinculo, 
para serem assim pagos do que se lhes está devendo 
e da qtlinta parte dos rendimentos, de que são tam
bem herdeiros, o que tudo monta á 21:930$710 rs. 

<< A commissão, á 'ista dos documentos que se 
juntão, não póde conhecer se o atra.zamento das 
rendas do vinculo provém da natureza dos bens 
vinculados, 011 se de algum defeito da fórma da ad
ministracão, não obstante a reforma que já houve 
nesta, ordenada pelo alvará de 5 de Fevereiro de 
1810; e por isso Julga necessarias informacões so
bre o estado actual da mesma administração e dos 
melhoramentos de que ella seja susceptivel, dadas 
pelo presidente da província ou por aquella autori
dade da mesma, que possa ter disso melhor conhe
cimento, para por uma nova lei reformar-se a ad
ministração estabelecida pelo alvará de regimento 
de 178'7, já reformada pelo de 1810; o qual é evi
dente que precisa de declaração ao menos naquella 
parte que ficou conservada para as convertidas do 
recolhimento do Rego da cidade de Lisboa, que 
não deve hoje ter vigor, antes póde ser applicada 
para solução das dividas do vinculo e accrescer, 
depois de pagas estas1 aos outros tres estabeleci
mentos pios, instituiaos na mesma provincia de 
Minas-Geraes; direito que se reservou o imperante 
no dito alvará de regimento de 1 '7fn: o que sem 
duvida deve ser antes adaptado, do que a requerida 
abolição de um vinculo que não teve por fim a con
servacão de um nome ou de uma família mas sim 
a causa pia e a utilidade publica no estabelecimento 
de seminarios de instrucção e hospitaes, que esta 
camara deve promover. Parece portanto á com
missão que se deve omciar ao governo, para que dê 

as providencias necessarias, afim de se obterem · 
as referidas informações. 

<< Paço d~ camara dos deputados, 26 de Junho de 
l826.-Ass1gnados os senhores da commissão.>' 

L_ido na mesa e posto este parecer á discussão, 
ped1o a palavra e orou por este modo 

O Sa. V ASC~NCELLOS :-:- As infor!Dações que se 
pedem a respe1to deste vmculo, cre10 que se achão 
nesta camara e que a commissão de saude publica 
as tem. Portanto acho que os illustres memoros da 
commissão de legislação vendo-as, dispensaráõ no
vos esclarecimentos; pois conheceráõ por ellas a 
maneira da administração má, em todas as suas 
partes. Para fazer idéa basta saber-se o numero de 
administradores que alli estão empregados, numero 
certamente maior do que seria necessario para for
mar uma junta de fazenda. E' uma das co usas mais 
extraordinarias que se tem visto e parece um sys
tema mais para destruir o vinculo, do que para o 
conservar. Julgo portanto que a materia deve ficar 
adiada. 

O Sn. Cnuz FERREIRA :-(Fal!ou tão rapidamente 
que não pôde ser entendido do tachigrapho.) 

O SR. LrNo CouTr:o;uo :- Quando a comrnissão 
de saudo publica apresentou um parecer ácerca da 
representação do presidente da província de l\linas 
e do ouvidor de Sabará sobre o estabelecimento de 
um lazareto naquella província, e mostrou quo se 
não podia fazer uma idéa do rendimento do vinculo 
em questão e de outros object.os de que precisava 
ter noticia para interpôr o seu juizo sobre n obje
cto; pedindo por isso que se exigissem informações 
do goveruo, o illustre deputado o Sr. Vasconcellos 
disse que estas informações se achavão já na ca
mara e que por essa razão era escusado pedirem-se 
outras. 

Por este parecet· unico do Sr. deputado assentou 
a camara que a commissão consultasse essas infor
mações e dellas houvesse as noticias necessarias. 
Procurárão-se estes papeis por toda a casa e elles 
não apparecem dentro della: pelo menos eu não sei 
onde estão. 

Por consequencia está paralisado este negocio, 
porque os papeis que o illustre deputado affirma es
tarem dentro da casa, não apparecem em parte al
guma. 

O Sn. BAPTISTA. PEREIRA :-Sr. presidente, como 
ainda ha pouco se resolveu que fosse impresso um 
projecto de lei para abolição dos vínculos, creio que 
o objecto deste requerimento e parecer deve ficar 
adiado. 

O Sa. Cnuz FERREIRA :-Mas a commissão de Ie
gislacão offereceu uma emenda a esse projecto para 
se exêeptuarem as casas de caridade. 

O Sa. BAPTISTA. PEREIRA:- Todavia a proposta 
da commissãó não constitue lei; e em todo o caso 
sempre é bom que, emquanto se não discutir aquelle 
projecto, se não decida da sorte deste vinculo, de 
que trata o parecer; e por isso requeiro o adiamento. 
(Apoiado.) · 

O SR. SouzA FRANÇA :-Eu me declaro contra o 
adiamento, porque não se trata de decidir cousa al
guma sobre a materia do requerimento, antes pre
tendem-se informacões a seu respeito; e demorai-as 
não sei que bom effeito possa produzir. A razão 
que se dá não me convence; diz-se que deve entrar 
em disc11ssão um projecto sobre a abolição dos vin
culas, porém já se respondeu que esse mesmo pro-
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jecto exceptua os vínculos de estabelecimentos de 
caridade. E' verdade que o que fôr afinal appro
vado como lei, é que ha de regular; porém isso não 
embaraça a que se peção já informações a respeito 
deste vinculo em .particular. 

contendo os trabalhos e decisões do conselho. Eu 
não tenho visto mais do que esta répre:sentação so
bre o lazareto: é o que se acha na commissão e nesta 
camara. 

Julgada a materia sufficientemente discutida, foi 
approvado o parecer e rejeitado o adiamento pro
posto pelo Sr. Baptista Pereira. 

Depois disto leu o mesmo Sr. Cruz. Ferreira, por 
parte da mesma commissão, o seguinte 

<< PARECBR 

O SR. Lnm CouTJNHO:-E' cousa muito estranha 
que se proponha adiamento, quando uma commis
são,.pede illustrações sobre um negocio que lhe está 
affecto, assim como aconteceu com o parecer da 
commissão de saude publica, que ficou adiado, 
quando nelle só se pedíão informações, sem as quaes 
nada se pó de decidir. 

Por ventura quando uma commissão declara que << A commissão de legislação e de justiça civil e 
precisa de certas noticias sobre um objecto, para criminal examinou o requerimento dos ,foreiros do 
formar o seu juizo acerca delle, interpõe algum pa- campo de S. Christovão, que pretendem a diminui
recer, ou decide do objecto? ção dos fóros das terras de que está de posse o hos-

A commissão diz que precisa de informações pa~a pital dos lazaros; tomando por fundamento que, 
dar a sua opinião; vem á camara e fica 0 negociO ainda que estes fóros já forão reduzidos a lS réis 
adiado ! Não sei como possa isto ser. pot· braça em resolução de consulta do desembargo 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :- Para que se pedem do paco de 28 de Julho de 1825, como mostrão pelo 
informações? E' para saber-se o modo por que se docuniento junto debaixo do n. 2, com tudo ainda 
deye regular a administração daquel!e vinculo. ~se são excessivos; sendo por isso que os mesmos fo
nós tratamos de uma lei para destruir todos os vm- reiros, sujeitos tambem á decima dos predios que 
culos, lei que certamente ha de passar, porque hão edificão, e ás sizas e laudemios das vendas delles, 
de ser mui poucas as opiniões em contrario, visto não podem fazer grandes estabelecimentos nas ter
que a maior parte dos homens que pensão, não te~ ras aforadas, e allegão igualmente na petição que 
achado utilidade alguma em tal instituição, não sei juntão debaixo do n. 1, que a diminuição dos fóros 
para que havemos de pedir estas informações, se não prejudica o ho~pital, porque orçando o seu 
ellas são unicamente para se haver de tratar do rendimento á 1:849SV00 réis, segundo mostrão no 
modo de tornar mais rendoso o vinculo de que se papel junto debaixo do n. 3, unida essa quantia ao 
trata. rendimento das casas que tambem possue, vem a 

Portanto assento que deve ficar adiadu o parecer. sobrar annualmente quantia avultada, depois de 
Se não passar a lei, então virão as informações, deduzidas as despczas delle; concluindo que esta
afim de se regular aquelle vinculo da maneira mais rião satisfeitos com o fõro da lei, porque o que pa
conveniente. Porém pedir agora instrucções para gão é contra a lei. 
se augmentar um vinculo, quando tratamos de os « A commissão não julga attendivel o requeri-
abolir, creio que não pód.e ter lugar. mento, porque não havendo lei que taxe quantia 

O Sa. VASCONCELLOS:- Eu apoio o adiamento, certa, que se deve pagar de fôro nos contractos em
para que entretanto se examine a representação _do phiteuticos, pois que esta depende unicamente da 
presidente de 1\linas-Geraes. Alli vêm todas as m- convenção das partes, não póde dizer-se contra a 
formacões necessarias e alli se mostra como a admi- lei a que os supplicantes pagão em virtude do seu 
nistraÇão póde subsistir: tudo vem muito bem espe- contracto, a qual já foi reduzida a 1$ réis por braça, 
cificado. Não póde haver duvida alguma, porque como se vê da provisão que, ajuntarão debaixo do 
foi um negocio decidido no conselho da província. n. 2, accrescendo a isto o não competir á camara 
Por isso acho que fique a materia adiada, para que ·entrar no conhecimento da conveniencia ou des
a commissão examine esta representação e ouça conveniencia dos contractos que as partes celebrão 
igualmente aos Srs. deputados Maia e Antonio Au- entre &i; podendo portanto os supplicantes, quando 
gusto Monteiro, que podem dar sobejas informa- entendão ter algum direito â pretendida diminui
ções a este respeito, visto que lá servirão e até ad- ção, recorrer ao poder judiciario, a quem toca~ 
ministrarão aquelle vinculo. « Paço da camara dos deputados, 26 de Junho de 

O SR. LINO CooTINno :- Sr. presidente, não 1826.-Assignados os membros da commissão.>i 
existem taes informações ou instrucções. Sendo este parecer lido na mesa pelo Sr. 1° se-

O Sa. VASCONCELLOS :- Existe a representação cretario, foi approvado depois de breves reflexões. 
do presidente de Minas-Geraes: e o presidente, que Concluído o tempo da sessão, designou o Sr. pre
mandou a representacão depois de haver uma de- toidente para a ordem do dia seguinte: 1° a conti
cisão do conselho, nào devia certamente mutilar nuação da discussão sobre a lei da responsabilidade 
essa decisão, mas havia mandai-a tal qual. Por isso dos ministros e conselheiros de estado; 2° continua
esta representação póde satisfa2.er ás vistas da com- ção da discussão sobre o projecto de lei para se pas
missão. sarem cartas aos alumnos das academias medico-

O SR. LINO CoUTINHO:- Eu já patenteei aqui cirurgicas; 3° discussão do projecto de lei sobre a 
uma representação, que o honrado membro disse naturalisação dos estrangeiros, remettido pela ca
que não servia de cousa alguma, e referio-se a umas mara dos- senadores. 
instrucções ~ais ~mplas, que amrmou exist}re_m Levantou-se · a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
nesta casa e nao extstem: e o parecer da comm1ssao Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.-
de saude publica ficou por isso adiado. Tem-se nro- de d · 
curado esses papeis; não apparecem: ninguem Sabe Francisco Gomes Campos, a re igw. 
delles, só o honrado membro o sabe ; e diz a~ora 
que ha uma representação do presidente de !\hnas 
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SessAo em ~8 de Junho de t.828 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA. DA NOBl\EGA. 

A's 10 horas reunidos os Srs. deputados, fez-se a 
chamada, e acharão-se presentes 66, faltando com 
causa os Srs. Ledo, e Pizarro, e sem haver parti-
cipado o Sr. Getulio. · 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida 
a acta da antecedente pelo Sr. Souza Franca foi 
approvada. • 

O SR. CosTA AGUIAR deu parte á camara de 
uma petição deD. Maria Victoria Pulcheria, a qual 
se remetteu á commissão de petições, e de uma fe
licilacão da camara municipal da Villa de S. João 
d'El-itei, concebida nos seguintes termos : 

u Art. 14·-0 decreto de accusacão será assi
gnado ~elo presidente e dous secretarios, remettido 
por cop1a ao governo, para este o fazer intimar ao 
accusa~o! e para fazer executar os seus effeitos, 
e o ongmal com todo o processo será remettido ao 
senado, ficando na secretaria uma copia authentica ». 

Foi approvada sem que sobre elle se fallasse. 
Em seguida pedio a palavra, e sendo-lhe con

cedida, disse 
o_ SR. VASCONCELLOS:- Eu pretendo fazer um 

add1tame~to, e parece-me que será aqui o lugar. 
Póde m~lto bem acontecer que os ministros ou 
conselhcuos de estado, tomada a denuncia, em
pregu_em os seus esforços para a dissolução, ou pro
rogaçao _ da camara dos 4eputados, para evitarem a 
accusaçao, por tanto crew que se deve accrescentar 
mais um artigo addicional, que no caso de disso
luçã~ ou pr?rogação, o primeiro trabalho da sessão 
segumte sera a continuação da accusação. (Apoiado). 

Tendo a•:abado mandou á mesa a seguinte 

<< E)lE:SDA. 

<< Augustos e dignissimos se uh ores representantes 
da nação.- A camara desta villa, como orgão dos 
sentimentos desta porção de cidadãos que ella tem 
a honra de representar, se apressa em leYar á pre
sença de VV. EExs., as suas congratulacões eapplau
sos, pela installação da assembléa gerál no dia 6 do 
corrente l\faio, sempre memoraYel nos faslos deste 
imperio. Tão feliz acontecimento pela importancia 
dos resultados, de que elle é principio, interessando « No caso de dissolução, ou prorogacão da ca
vivamentc a todos os brazileiros, não podia deixar mara, um dos primeiros trabalhos da sessão seguinte 
de derramat· a alegria nos seus coracões. será a continuação da accusação 1>. 

u Com effeito, senhores, a magesfosa e brilhante Sendo lida, disse 
perspectiva, que offerece a t·eunião dos depositarias O SR. Das:- Tenha V: Ex., a bondade de 
i.ta confiança da nação, pa~a firr~1arem os funda- mandar le1· novamente a emenda. ( Leu-se ) Eu 
mentos da sua gr~ndeza, a hsongem~_, o bem segura creio que ha equiYocação, o nobre deputado parece 
esperança d_a m~1s efficaz cooperaçao para elevar 1 que quer dizer adiamento e não prorogacão. 
esta parte tao mimosa, como colossal da America á · 0 S p . A d - • 'd - t.l 
alta eminenci~, e cathegoria que !h~ mar~a a mesma ter lu"':;. RESIDENTE . - emen a nao po e am a 
natureza, ass1gnando-lhe a pos1çao ma1s favoravel o 
no globo, objecto da inveja dos estrangeiros, e jus- O Sn. V ASCO.NCELLos: - Como se trata do de-
tificação so?eja da ufania de seus filhos, o feliz ereto de accusação, julguei que podia já vir aqui, 
concurso e relevantes qualidades assim scientificas, porém que fique, pa~a se tratar depois, o que quero 
como moraes de tantos varões benemeritos, in- é que vá a sua doutrma. 
struidos dasnec~s~idadesdapatr~a. apostados em pro- 0 Sn. Dus: _Eu convido 0 honrado membro 
mover a sua fehc~dade, de que_Já é a m~~hor estrêa, para declarar se é prorogacão ou adiam t 
ou antes garant1a a regulandade, e stsudeza dos ' · ' en °· 
seus primeiros trabalhos, são estes, senh01·es, mo- O Sn. VAscoNCELLos : -Chama-se prorogação, 
tivos não só plausíveis, se não exuberantes do pu- e não adiamento quando) se não dissolYe, mas se 
blico regozijo. Guardar silencio, e suffocar o grito suspende o exl•rcicio da camara antes de findar o 
do coração nesta. satisfação geral dos brazileiros, prazo das sessões, esta intelligencia tem a palavra 
abonada pela idea de tantos bens que se lhes an- prorogação entre os inglezes, e muitos outros es
tolhão em um tão risonho, como extenso horizonte, criptores. Porém isto não é essencial. póde redigir-
seria um crime não só vergonha, e tibieza. se de novo. 

« Respondendo pois ao enthnsiasmo geral de que 0 Sr. TEIXEIRA DE GouvÊA : _ Não é simples-
tão justamente participa, a camara desta Villa põe meu te redacção. A constituição emprega ambos os 
em pratica o indispensavel dever, que lho prescreve termos em dífferente sentido, entende por adiar 0 
a qualidade de representante, e de cidadãos, apre- que 0 illustre membro chama prorogar, isto é cousa 
sentando a VV. EExs. a expressão dos seus senti- muito diversa. 
mentos congratulatoríos, a que ajunta os mais ar-
dentes votos pelas prosperidades de VV. EExs., no O Sn. VASCONCELLOS : - Como não entra já em 
desempenho das augustas funcções em que se achão discussão, eu emendarei em termos que tirem toda 
empenhados. a duvida. 

c< Possa a providencia abençoar tão importantes Julgando-se ter a emenda melhor cabimento de-
trabalhos, que devem fazer a gloria do Brazil, eter- pois do art. 16, para ahi se reservou, concedendo-se ' 
nisando a memoria dos seus illustres autores. ao seu illustre autor a faculdade de novamente a 

<< Villa de S. Ioão d·El-Rei, em camara de 26 de redigír. 
Maio de 1826.- Assignados.- Francisco José da Seg11io-se o 
Silva.-Franciscode Paula de Almeida, Jl!agalhães. cc Art. 15.- A camara nomeará uma commissão 
-Antonio José Pacheco.-Antonio Fernandes 111 o- de3 dos seus membros, que deve fazer a accusac..'io no 
reira. » senado, e é obrigada a fazer uso dos documentos e 

Scguio-se a ordem do dia, e entrando em dis- instrucções, que lhe forem fornecidas pelo queixoso, 
cussão 0 art. 14 do tit. 3 rap. 2, do projecto de lei ou denunciante, sendo attendiveis ». 
da responsabilidade, concebido no tbeor seguinte: E logo vierão á mesa as seguintes 

80 
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<< F.ME~D-'S 

Do Sr. Pedreira: - << Proponho a suppressão do 
artigo». 

Do Sr. l\Iaia: - << Que se substitua este arligo 
pelos dous seguintes : 

« Art. 15. Uma commissão de 3 membros da ca
mara dos deputados fará a accusação no senado, e 
será obrigada a fazer uso dos documentos e instru
ccões que lhe forem fornecidas pelo queixoso, ou 
df.nunciante, sendo attendiveis. 

<< Art. 16. Para cs a commissão se nomearáõ 12 
deputados pvr escrutínio secreto á pluralidade re
lativa, e delles se tiraráõ por sorte os tres de que 
deve formar-se, sendo .relator o primeiro, em quem 
recahir a sorte». 

Ambas forão apoiada::., e entrando em discussão 
com o artigo, disse 

O Sa.. B.\PTIST.\ PEREIRA :-S1·. presidente, diz o 
artigo. (Leu-o). Eu voto pela supprt•ssao deste 
artigo, por•JtW a conslituíção só autorisa a camam 
dos deputado:>, para decretar a accu~ação, c u1ua 
w:z: que isto se tenha feito, expirou a autoridade da 
camam a tal respeito, por consequencia não ~ei 
donde se tire q ne a eamara tenha autoridade para 
mandat· t.rcs dos seus membros continuar a accu
saçào do mini5tro ue estado no senado, ~ntão o se
nado lambem püde mantlar alguns dos :>cus mrmhros 
para assi•tir ao acto da accusação. O art, 61 marra 
os casos t' lll que a camara dos deputados se púde 
unir com a dos s t> nadore~, porém trata de toda a 
camara, e não de parte d~la, e nt1s nunc,l devemos 
exceder o que e~tá marcado na consütuição. 

Tambeu1 não se póde ligar este artigo com o art. 
4:8 da constituição. ( Leu-o). Talvez daqu1 se queira 
dednzit· o argumento, que autoriza a commissão de 
tres membros, para promovrr a accusação no se
nado, mas isto não favilrece tal opinião porque trata 
o art. 48 unicamente dos casos, em que os ministros 
podem ser accu~ados, por crimes particulare~, e 
não por crimes commettidos, como ministros. A' 
vista pois do que tenho pondt:lrado, conclúo, que se 
deve supprimir o artigo em questão, porque a ca
mara com decretar a accusação, tem concluído o 
que é da sua attribuição. 

Devo mais accresccntar, Sr. presidente, que este 
artigo envolvo de alguma maneira suspeita sobre a 
conducta dos senadores, quando a camara dos de
putados toma a dl' liberacão de mandar do seu seio 
uma commissão promovêr no senado a accusacão 
dos ministros, parece que desconfia que o senâdo 
não cumpra com os seus deveres_ Tanta razão temos, 
para nos persuadir que obraremos bem, como que 
tambem o senado o ha de obrar, não devemos des
confiar, sem saber de que. Voto portanto pela sup
pressão. 

O Sn . 1\l.uA :- Encarando a mn.teria, á primeira 
vista lambem entrei na opinião do illustre deputado, 
e que seria até indecoroso a esta camara mandar 
alguns dos seus membros para fazerem de accu
sadqr no senado, porém considerando com mais re
llexao me convenci, que não havia melhor meio, 
para bem do negocio, do que mandar a commissao 
na _ fôrma do artigo. Com o methodo porém da 
eleição desta commissão não me conformo, porque 
sendo nomeada sem a maior cautela, podem re
sultar graves inconvenientes, em primeiro lugar á 
administração da justiça, pois assim como não 
convém que se saiba anticipadamente quaes são os 

juizes que hão de julgar o réo, assim lambem me 
parece, que ha as mesmas razões, para que se não 
conheção d'antes quaes h~o _de ser os m~mbros, que 
devem compor a comm1ssao. Ora sera muito facil 
saber quaes. elles hão de ser, pelo niethodo proposto, 
porqu~ estl claro que os Sr.;;. deputados hão de es
colher aquelles que tiverem mostrado mais energia 
mais intelligencia e liberalidade, e se isto acontec~ 
na primeira vez, acontecerá com maior probabili
dade nas outras, pois os que da primeira desempe
nharem bem o encargo, não deixaráõ de sf'r eleitos 
na segunda e terceira, até porque os Srs. deputados 
procuraráõ de certo modo remover de si este onus 
e eu julgo, que ninguem gostará muito de ser ac: 
cusador de propt'iedade. 

Portanto, sendo facil saber-se quaes serão os mem
bros q~c hão de compô r .a commissão accusadora, e 
sen~o tsto um onus mUlto grave, que não devere
calur constantemente sobre pessoas determinadas, 
mas sobre todas, pois todos devem estar dispostos a 
carregar com o emprego que lhe foi confiado, eu 
achava que em lugar de tres membros se nomeassem 
doze, e destes então decidisse a sorte, quaes se hão 
de encarregar da accusação; assim entendo que se 
previnem os inconvenientes que ponderei e po1· isso 
o proponho na minha emenda. 

O Sn. PEDREIRA :-Eu indiquei a suppressão deste 
artigo por dous motivos: 1 •. porque me parece que 
a disposição ncllc indicada ultrapas~a 3:s altribuições 
desta cama1·a, marcadas na cnnsutmeão, art. 38. 
Diz c.;te artigo (Leu-o). Ora, hem se ,.ê, "que decretar 
a accusação não é mais do que julgai' que ella tem 
lugar,e de maneira nenhuma promovei-a no senado, 
destacando para isso desta camara uma ·commissão, 
E' só da allrihuição da camara receber denuncias, 
c as peças que fazem culpa ao denunciado, e á vista 
dellas p~onuncial-o á prisão e livramento, ou â livra
mento s1mplesmente, e na fórnm do artigo anterior 
privando ao ré<> do exercício do seu emprego. Sendo 
assim, claro está, que é unicamente do dever desta 
c~mara decretar que t.em lugar a accusação, e não 
pode estender-se a ma1s; tudo quanto passar disto 
é exceder as suas attribuicões. A camara remette 
o processo para o senado, êomo juizo proprio, mar
cado no SI 2• art. 47 da r:onstituíção, e então o 
exame das peças da accusação deve ser feito só pelo 
senado, sem que mais a camara dos deputados se 
possa intromelter, pois a constituição em nenhuma 
parte o tem determinado, e muito menos que des~ 
taque de si uma çommissão, para accusar o ministro. 
Ha de se esta co'mmissão apresentar no senado sem 
direito e dizer-venho accusar o ministro 't Não po~ 
derá. ser mal recebida, e perguntar-~;e-lhe, qual é o 
artigo da constituição que manda isto? E qual será 
a resposta? Nenhum: e terá de voltar a commissão 
vergonhosamente. Demais, Sr. presidente, e é o se
gundo motivo do que propuz, como já aqui se lem
brou, parece isto um passo anti político; porque dá 
a suppôr que a camara receia que o senado oáo pro
moverá competentemente os meios da accusacão dos 
ministros: e nós devemos estar convencidos; que a 
camara dos senadores trabalha para o mesmo fim, e 
com as mesmas intenções que nós, de aproveitar á 
nação. São estes os motivos, porque propuz, e ainda 
st.astento a minha emenda, ou que o artigo não deve 
passar. 

O SR.. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, eu me 
opponho á suppressão do artigo: se elle se supprime 
não haverá então lei de responsabilidade; porque 
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a suppressão deste artigo importa o mesmo que a 
suppressão de toda a lei. 

Dizem os illustres deputados, que deve ser suppri
mido o artigo, porque não aclião na constituição 
lugar algum em que se apoio a sua disposição: e eu 
digo que o acho _litteralmente na constituição no 
art_ 48, ou no capitulo que trata do senado. Diz a 
constituição, neste artigo-No juizo dos crimes, 
cuja accusação não pertence á camara dos depu
tados, accusará o procurador da corôa e soberania 
nacional : -logo deste mesmo artigo se segue que 
ba accusação que pertence á camara dos deputados 
a qual não póde ser, senão dos crimes de respoosa: 
bilidade: parece que nisto, que tão claramente ex
prime a constituição não deverá haver duvida; 
porém ainda mais, diz a constituição no art. 38-A' 
camara dos deputados compete decretar que tem 
lugar a accusação : e depois no art. 48 diz-a accu
sação que não compete á camara dos deputados, etc. 
-Portanto, bem se vê quQ pertence á camar.a dos 
deputados esta accusacão. 

Disse-se que isto era atacar o senado, e suppdr 
quo não fará as suas obrigações. A isto unicamente 
responderei, que o senado é juiz, e se os illustres de
putados acharão em alguma lei, que um juiz possa 
ao mesmo tempo ser accusad01·, então eu concordo· 
basta que me apontem uma só lei, ainda lias nac:õe; 
as mais barbaras em que isto se determine; porém 
como nenhum dos illustres prcopinantes me poderá 
n~ostra~· esta lei, nem tão po!lco j~izo algum em que 
na o haJa accusador, está d1ssol nda toda a duvida, 
pois quem ha de accusar o ministro nos caso~ de res
ponsabilidade ? Será o procurador da corôa, quando 
não é co usa de sua obrigação'? Quando a accusacão 
póde ser impo1·tantissima c difficilima de manôira 
que não esteja ao seu alcance'! Ha de se confiar 
uma accusação tão importante de uma creatura do 
poder executivo, que a póde remover do lugar, 
quando quizer? A uma pessoa que é interessada em 
quo ella se não promova ? Isto não tem cabimento, 
e além de se oppõr ao citado artigo da constituicão, 
iria contra a dignidade da mesma camara, porque 
muito facilmente se poderia livrar o réo, seguindo-se 
o nosso descredito: eu vejo o que se pratica todos 
os dias ; o juiz cujas senttnças são revogadas, não 
conserva credito, é impossível. 

Mas, diz o nobre deputado, se nós temos direito 
de mandar ao senado uma commissão para fazer a 
accu:sação dos J~in!stros, então terá tambem a ca
mara do senado d1re1to de mandar a esta uma depu ta
cao assistir ao decreto da accusacão. Eu não sei como 
Íal se póde concluir ; a constituição diz expressa
mente que o senado ha de julgar, e não diz que 
poss:l de alguma maneira intervir na accusação. O 
caso é mui ditrerente ; aqui não ha ainda juizo, e 
não tem que fazer o senado; e no senado ha de haver 
accusacão, que pertence ã camara dos deputados: 
isto é conforme os direitos os mais vulgares. 

Emfim, Sr. presidente, a doutrina de que tratamos 
não é nova ; na Inglaterra esta é a pratica da ca
mara dos communs, alli temos a commissâo que faz 
a accusação, tira testemunhas; e segue o processo 
como accusador: se isto se faz na camara dos com
muns, se não jnlgão desairoso mandar uma deputa
ção, porque o havemos ~ós de julgar? Eu não posso 
descobrir a razão, porque os illustres deputados 
querem a suppressão deste artigo ; e torno a 
repetir, que então se supprima toda a lei, pois que 
este artigo é que a ha de fazer etl'ectiva, e sem elle 
não póde servir senão de descredito ã camara. 

Passando agora a fallar da emenda do Sr. Maia
9 

tambem ~ão acho razão, para que um deputado '}Ue 
b~uver fe1to uma boa accusacão, não deva ser esco
lhido segunda e terceira vez: Diz o honrado mem
bro que é máo emprego o de accusador. Eu se tí
ves~e a fo~tuna de ser nomeado, sempre ficaria 
mUito obngado a esta camara, e faria todos os 
esforços para cumprir com os meus deveres em ser
viço de tão alta importancia para a nação. 

O SR. MArA :-A emenda não exclue que sejão no
meados os mesmos senhores que tenhão já servido 
de accusadores : eu o que por ella procuro evitar é 
que se saiba quaes hão de ser da Ia, 2a e 3• vez, etc., 
o que merece alguma altenção. 

O Sa. PEDRElR,\ :-0 art. 48 que o honrado mem
bro ap?ntou, não p~de servir p~ra este caso, pois 
trata somente dos cnmes dos m1mstros como cida
dãos particulares, v. g., quando fazem um assassi
nato, etc .. crimes que não pertencem a esta camara 
o accusar: nestes casos com effeito diz a constituição 
que accusariÍ o procurador da corôa; mas nada tem 
isto de commum com a dccretacão de accusacão dos 
crimes que póde commetler como ministro; c nesta 
hypothese é que julgo que a camara não póde pro
moYer a accusação no senado, porque decretar a ac
cusação e promovei-a são co usas muito di versas : a 
constituição só manda que a camara decrete a accu
sação, e não que a promova. Se na Inglaterra se faz 
isto, tambem lá se fazem muitas outras cousas, que 
não temos aqui, e outras ha que nos são permittidas, 
e lá não se praticào: esse exemplo não vem nada 
ao caso. Nós estamos fazendo as nossas lei:: , e não 
interpretando as de Inglaterra . temos dircitÓ de as 
regular, como rnell~or nos quadrarem; e de,·ern ser 
adequadas ás nossas circumstancias. . 

O Sn. TEIXEIRA DE Gouvh :-Eu lambem sustento 
que o artigo deve passar, com a emenda do Sr. Maia, 
e ,-oto decididamente contra a suppressão. E' um 
principio geral de direito, que todo o juizo deve ter 
autor, réo e juiz; e todo o processo que não tiver 
estas tres causas é nullo por sua natureza. Segundo 
querem os Srs. deputados, que contrarião o artigo 
só teríamos réo e juiz, pois que o senado nunca póde 
ser autor, estabeleeendo-o a constituição como juiz. 
Só este principio basta para mostrar que não pódc 
deixar de passar a doutrina do artigo, porquanto o 
illustre deputado que requereu a sua suppressão, 
não substitue outro accusador. 

Tem-se pretendido que o art. 48 uão é frisante, 
eu o julgo o mais frisante possivel, pois que quer 
dizer? .•.. (Leu-o), tomara que se me dissesse como 
isto se entende em boa logica. A constituição não se 
metteu a declarar quem era o accusador, porque isto 
está claríssimo, e nem póde haver duvida que é a 
.camara dos deputados : como pois so póde dizer que 
'a doutrina do artigo faz a camara ultrapassar de 
suas attribuições? Demais todos os publicistas, que 
têm tratado desta mate ria entendem, que nos crimes 
de responsabilidade é necessario facilitar todos os 
meios desta se verificar : e com effeito se se deixão 
á revelia, ou se se entrega este negocio a um accu
sador fraco, - podemos ter a certeza de nunca se 
tornar effectiva a responsabilidade. E' tambem dou
trina constante de todos os publicistas, que esta ac
cusacão é puramente popular; que é o povo quem 
por "seus delegados accusa o ministro. E quem 
são. os delegados do povo 't Não somos nós 't Por 
consequencia nós é que devemos fazer a accusação. 

Ninguem ainda quiz suspeitar do senado, como 
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se pretendeu inculcar ; todos estamos certos que o 
senado ha de cumprir com as suas obrigações, como 
nós com as nossas ; porém nas causas crimes sempre 
ha accusador, e isto é o que aqui vem a faltar a não 
ser da camara : pois que não se ha de a accusação 
entregar a um particular, interessado, e dependente 
do ministro ; isto não se faz em parte alguma. 

Pelo que pertence agora á emenda do Sr. Maia, 
eu me conformo com ella; porque ainda que seja 
nobre o otficio de tal accusador, comtudo sempre ha 
certa repugnancia em fazer constantemente este 
papel, ou têl-o de propriedade, como se disse ; e 
por isso não é justo que recaia sempre sobre a mesma 
pessoa. Em conclusão voto pela emenda, e contra a 
suppressão do artigo. 

O SR. SouzA FRA~ÇA :-São duas as questões que 
se tem apresentado; a primeira se se oppõe á con
stituicáo o ir desta camara umadeputacãoaccusaros 
ministros de estado na camara dos senadores ; a 
outra se convém ao decoro da camara que vá esta 
deputação. 

Quanto á Ia questão, não vejo na constituição um 
artigo q11e prol~iba esta deputação ; portanto póda 
fazer-se nma ler regulamentar, em que isto se deter
mine; pois esta lei vai dar andamento á constituição 
naquillo em que ella foi ommissa; e não é vedado. 
-~s constituições são bases, e não se meltem em nego
CIOs regulamentares. 

Quanto á 24 questào, eu a considero por tal ma
neira, que não acho cousa mais justa. O quo é uma 
accusacão feita a um ministro de estado? E' uma 
por viâ dos seus representantes, pelo pacto social, 
a que o ministro faltou: é a causa a mais magestosa 
e a mais digna de um povo livre. 

Não póde pois passar a emenda suppressiva do 
artigo : ella lançaria de todo por terra a fiscalisacão 
do exercício do ministe,rio. Não temos só Iibêllo 
accusatorio, é necessario que vá um orador, que ex
plane o relatorio; porque o ministro ha de defender
se : é preciso que seja accusado. O senado na accu
sação dos ministros erige-se em um grande jurado: 
o senado é um corpo conectivo, que de si tira outro 
para julgar os ministros ; e como se ha do tambem 
tirar do senado o accusador '! Isto não póde ser. A 
nação, como muito bem disse um nobre deputado, 
é quem accusa o ministro pelo orgão dos seus re
presentantes, e sendo o senado juiz, pertence á ca
.l}lara dos deputados a .accusação. Eu acho que este 
e um dos melhores artigos desta lei, e que de modo 
nenhum deve ser supprimido. 

Pelo que respeita á emenda do Sr. Maia, eu me 
conformo com ella. Seria com effeito odioso saber
se quaes hão de ser os accusadores; poderia haver 
rivalidades; poderia em muitos casos suspeitar-se 
de apaixonados os Srs. deputados, etc., por isso é. 
melhor que se nomeem 12 membros ; a sorte deci.,. 
dirá. Portanto, voto pelo artigo com a referida 
emenda. 

O SR. Dus :- Quando nestas ma terias falta 
ainda alguma cousa que fazer, bem se póde dizer 
que nada está feito: portanto eu creio que é neces
sario que passe o artigo tal e qual. Supponhamos 
uma hypothese : um rapaz dá uma pedrada em um 
velho : o pai deste, emquanto não averigua o caso, 
faz no rapaz uma experiencia physica com uma du
zia de bolos, para ver c;e se emenda. 

Quero que o ministro que ainda uão tem o seu 
crime provado, leve ao menos esta reprimenda, 
que seja accusado, e não de qualquer fórma ; é ne-

cessario que seja accusado com energia: isto não é 
fóra de proposito. Emquanto á emenda do Sr . .Maia 
na verdade não deixo de conhecer. . . • Mas isto de 
não ser positivamente nomeado ..•. Emfim não sei 
o que lhe acho : isto é cousa de tanta importan
cia !. . . E se cahir a sorte em um homem fraco'? .•. 
Emfim, não sei. 

O SR. LrNo CouTINIIO :- Querer-se um julgado 
sem accu;;ador, é uma anomalia da razão, e de tudo 
quanto é direito: mesmo as nossas leis determinão 
que quando não ha accusador particular contra o 
réo, tenha o chamado promoto! de justiça, que de
sempenhe este dever. Como pors sa ha de apresen
tar o ministro perante o senado, que é o juiz, sem 
que tenha q·1em o accuse 1 O decreto de accusacão 
não serve mais do que de corpo de delicto. • 

Um ente morto não serre de accusador, é neces
sario que seja um ente vivo, que persiga o réo em 
abono da justica; porque sempre corre revelia uma 
vez que não haja accusador ; por isso deve haver 
quem desempenhe este officio perante aquelles, 
que hão de julgar. Dizem os illustres deputados, 
que a constituição não autorisa a camara dos depu
tados para sust.entaL· no senado esta accusacão. Pois 
a constituição nào monda que seja a carrwra dos 
deputados quem decrete a accusação? Não diz que 
o senado é o juiz? Por \'entura poderia a constitui
ção mandar uma cousa contra a razão, contra o di
reito expresso, que "á o ministro para ser julgado 
sem levar accusador ? Parece cousa extranha, e 
muito extranha. 

A constituição diz mais no art. 48 (Leu-o.) Está 
pois claro que nos crimes de responsabilidade o ac
cusador é a camara dos deputados: portanto pelo 
mesmo es~irilo da constiluiçfto a camara dos depu
tados depois do decretar que tem lugar a accusacão, 
?U formação do corpo de delicto do ministro, deve 
H com elle ao seRado, para o accusar, pam expor 
as causas, motivos, documentos etc, que a camara 
teve para decretar· a accusação. [sto se pmtica na 
camam dos communs em Inglaterra, na Franca e 
em outros governos representativos. • 

Disse o illustre deputado o Sr. Pedreira, que não 
devemos seguir· exemplos de nações estrangeiras. 
Se não aprendermos dos extranhos, que sabem mais 
do que nós, não sei de quem aprenderemos : have
mos de ir ás cegas'! Nós estamos no caso da ca
mara dos communs; por consequencia devemos se
guir a accusação. dos ministros para o lugar, aonde 
elles hão de ser JUlgados. Portanto voto a favor do 
artigo e contra a suppressão. 

Quanto á emenda do Sr. Maia, e pela parte que 
toca a p~evenir que se não saiba antecipadamente 
quem ha de ser o accnsador ; isto não póde obstar; 
necessariamente se ha de saber alguns dias antes : 
porq11e, como se ha de nomear um accusador, para 
ir immediatamente desempf\nhar este officio, sem 
rever os papeis, documentos etc., e sem formar o 
seu juizo? E' impossível. Portanto a emenda não 
póde remediar este inconveniente. 

A outra parte pelo que respeita ao onus, e a não 
ser odioso este encargo, póde ser admittida; pois 
com effeito é do muito peso, e precisaria de summo 
trabalho ser continuadamente accusador, mas 
quanto a ser odioso, bem longe de o julgar assim, 
entendo que é um dos lugares que póde dar mais 
honra ao cidadão. 

Ser accusador particular na verdade não é digno; 
porém accusar os crimes contra a nacão, defen
dendo os seus direitos, é um lugar muitÕ distincto 
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que precisa de muitas luzes, e grandes virtudes : 
Catão nunca achou injurioso um semelhante officio. 
Não é pois pela parte que tenha de odioso, que eu 
com•enho em que seja o accusador tirado á sorte, 
mas unicamcnle pelo grande peso de que é acom
panhado, e o qual deve repartir-se por todos, pois 
todos temos estricta obrigação de defender os di
reitos da nação. Neste sentido pois conformo-me 
com a emenda. 

O SR. VASCONCELLOS· - Não posso responder 
melhor ao illustrc deputado o Sr. Pedreira, do que 
com a propria letra da constituição nos arts. 47 c 
48. (Leu-os.) Ora bem, pelo art. 47 pertence ao 
senado conhecer dos delictos individuaes- e lam
bem- da responsabilidade dos ministros, e conse
lheiros de estado - no art. 48, se manda que o 
procurador da corôa accuse nos delictos unicamente 
cuja accusacão não P.ertence á camara dos deputa
dos- e o inesmo lllustre preopinantc concorda 
que só accuse nos crimes de morte e particulares. 
Então os crimes de responsabilidade ficão sem 
accnsador? Então fica o .processo á revelia, e o 
ministro innocente? Daqm se segue que ha ainda 
maior razão para se adoptar a disposição do artigo : 
isto é simplicíssimo, está na constituição. 

Quanto á emenda do Sr. 1\laia, torno a sustentar 
que é inadmissível. A camara deve escolher os 
membros que julgar mais aptos para fazerem a 
accusaçào; se ellcs forem reeleitos, fir.ão bem re
compensados do trabalho pela nomeação; porque 
é confessar a camara publicamente, que desempe
nharão hem e~ta augusta funcçào do seu emprego. 
Não de\'C portanto, não dc,·e por fórma alguma pas
sar a emenda. 

A sorte é que ha de escolher quem tenha mais 
capacidade? Se acaso se julga poder-se admittir 
alguma emenda a este respeito, então direi que não 
devem ser tres os membros, mas 5 ou 7 porque é 
negocio de muita importancia. 

Para a commissão de fazenda forão nomeados 7 
por se julgarem nccessarios: porque havemos de 
nomear para esta só tres ? Sigamos a pratica in
gleza, ella nos é muito apropriada: a deputação 
divide entre seus membros os artigos da accusação, 
e cada um sustenta o que lhe foi incumbido : assim 
vem inteiramente a desapparecer a necessidade 
que induzio ao Sr. Lino a Yotar pela emenda, e ella 
se torna inteiramente inutil, sobre prejudicial. Por
tanto voto contra a emenda, e a favor do arf.igo. 

O SR. PEDREIRA : -Eu não deixo os ministros 
de estado sem accusador. Assim como esta camara, 
promoveu a accusação nos termos do processo até 
a sua decretacão ; assim tambem a camar.a do se
nado deve ex-"officio promovei-a até final sentenca: 
são actos separados de cada camara : deste modo é 
que entendo a constituição a este respe-ito, de sorte 
que o crime nunca fica impune : porque eu suppo
nho no senado os mesmos princípios de justiça, 
que nesta camara. · 

Da mesma maneira que, quando ha um réo de 
morte, ainda que não tenha parte accusadora, pela 
gravidade do seu delicto, que não deve ficar sem o 
justo castigo, é o processo remettido á ~·elação e o 
corregedor do crime o apresenta ex-offiCio na mesa 
grande, e com os adjuntos competentes, as~!gnão
se ao réo cinco dias para dizer de facto e direito, 
nomeando-se-lho um curador,. e defensor ; e depq.is 
de ouvida a sua defesa, é elle sentenciado, assiin 
se deve praticar a respeito dos ministros de estado, 
quando não tenhão partes, que os accusem. 

Quanto a dizer-se que o senado não póde ser juiz 
e ao mesmo tempo accusador; então digo lambem 
que esta camara pelo mesmo motivo não póde 
accusar ; porque ja foi juiz, quandJ de•~retou a 
prisão e livramenlo. Quanto á expressão de não ser 
a commissão bem recebida no senado ; isso em 
verdade foi falta do reflexão, e retrato-me a este 
respeito, sustentando o mais que disse. 

O Sa. VASCONCELLOS :-O illustre preopinante 
acaba de mostrar o mlldo porque se/romovem as 
accusações na relação. Na. verdade assim ; mas 
nunca a commissão se poderia persuadir qne hou
vesse nesta camara quem ainda quizessse adoptar o 
famoso codigo do liv. 5° das ordenacões Fílippinas, 
para por clle sel'em julgados os minístros de estado. 

A commissão foi muito mais humana a este res
peito, ella quiz que os ministros tivessem defeza: e 
está bem claro quo aquelle processo é um processo 
tumultuaria, e só proprio para matar, ou para livrar 
a quem se quer. 

Eu confesso que não tenho muita pratica delle 
apezar de que já servi nestes lugares; porém oxalá 
que em minha patria não se vejão mais esses pro
cessos, que o illustrc deputado traz para norma na 
lei de responsabilidade dos ministros; porque en
forca-se, e lína-se a arbítrio. 

A commissão julgou que devia haver nisto algu
ma reforma; quo houvesse um líl>ello como da li
berdade de imprensa, para que os nccusados possão 
produzir testemunhas, pois que o proc~>sso tumul· 
tuario das citadas ordcnnçücs, paJ·a o réo em cinco 
dias apresentar a sua defeza, c dizer de facto e do 
direito, é a maior barbaridade c indigna dos repre
sentantes da nac..io brazileira. Não sei como tal 
possa entrar na êabcça de ninguem; pois a seguir
mos nisto a onlenação, escusaxamos fazer esta lei, 
sigarnol-a em tudo, e tudo estará promplo. · 

O Sn VERGUEmo:- Nenhuma das emendas que 
se achão na mesa posso apoiar: uma quer que se 
sorteiem os membros, que hão de com pôr a cornmis
sào accusadora, c esta é a mais toleravel ; não com
prehendo, como possa haver razão para deixar ao 
acaso, o que importa tanta disc.rição. O seu nobre 
autor a fundamenta em que não se deve saber. 
quaes hão de ser os accusadores, e que isto sení fa
cil segundo propõe o artigo, porque hão de ser 
aquelles que tenhão mostrado mais idoneidade: 
portanto que se sorteiem. 
· Eu achava que por isso mesmo a illação devia ser 
em contrario, pois logo que se sabe, que a C<!mara 
ha de escolher aquelles que tiverem mais aptidão 
deve sujeitar-se a eleição, e não deixar ao acaso. A 
julgar-se necessario, eu lhe daria outra exclusão, 
por exernploaquelle que tivesse apresentado a denun
cia, os membros da commissão que examinarão as 
peças da accusação, pois estes que trabalhão como 
Juizes não seria injusto ficarem exclui dos: porém dei
xar ao acaso aquillo que se deve fazer com grande 
discricão, não o posso admittir de modo algum. 

Emquanto á outra emenda, ella talvez se não 
aprP.sentaria, se fosse tão facíl edificar, como é des
truir. A emenda só destróe, pois diz que se suppri
ma o artigo, mas que estabelece '! Quem ha de ser 
o accusador ? Parecia á primeira vista que não o 
devia haver ; mas o seu illustre autor pela explica
ção que deu quer que se siga o que desgraçada
mente ordena a nossa legislação. 

Mas a isto está jã respondido ; e eu creio que 
esta camara se acha muito convencida de que não 
deve admittír semelhantes processos tumultuarias, 

81 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 15:07- Página 6 de 12 

SESS10 EU 28 DE.JUNHO DE 1826 
assim como tambem que os não admitlirá senão 
de tres pessoas, juiz, autor, c réo: portanto é com 
cffeito necessario que haja um accusador. 

A commissão entendeu que neste caso devia ser 
u.ma commissão desta camar~. e as razões que se 
t1 ~ n~ aJlresetltado em contrano, nada podem con
clmr. Disse-se, que era ist.o indecoroso: eu acho 
que é de muita honra, e de muita dignidade defen
der os direitos da nacão. 

Não t:eria honroso· no tempo do go\·erno despo
tico; porque se admittião denuncias t:ecrctas, como 
' 'emos até por editaes publicos, e !'e davão premios 
aos denunciantes: c com cfTI~ito accusar por di
nheiro é cousa mais infamante possível: porém 
defender os direitos da naçflo, para bem da mesma 
naçãl), não púde ser injurioso, antes é da maior 
dignidade. (Apoiado.) 

Tambem dit:sc o autor da emenda que a com
missão podia ser no senado mal recebida, mas já S"l 
rc!ratou, pois isto nlw podia ter lugar; porque a 
lei ha de passar pelo senado, que a púdc ou niio 
appro,·ar. Direi em fim que esta emenda, além de 
St' r dC'structi,-a da ordem P-ssencial do proces~o. é 
immediatamcnle opposta á constituição. 

O seu honratlo autor produzio um artig<' ela con
:;tituiçfto, para apoiar a sua opinião; mas esse ar
tigo ó uma prm·a contra-prodtwentem, e senão 
queira o illustt·e tlt·put.ado tPr a hondadu de declarar 
quaes ::iio os erinw~ , euja aeen~a~i10 pertt•no:t• ;i ~~a
mara. Segurmnent t· nito pt:'dem ~e r outro~ senil o 
os CI'imcs de rcspumnhilidade: e se ha outros: se 
restar ainda alguma duvida, tie que á Camara per
tence nc.~nsai· nestes crimes, então para ,,. entender 
a_ constit.uiçfto, ,; nt?cessario I!'IC ~c dt•clare quaes 
!<no os cnmei; do que ella falia. 

A disposição da constituição no citado artigo é 
dam, e não podemes entender que scja ociosa : h a 
muita dilferençn em dizer- que tem luhar a accu
sa ção - ou- cuja accusação- pois esta ultima 
expressão suppõ :~ direi to de a fazer, e niio s6 de 
decretar que tem lugar. Voto portanto contra esta 
emenda, não só eomo contraria ao que é essencial 
no projecto, mas como contraria á mesma consti
tuição. 

O Sn. PJ:xTo no LAGO: -Sr. presidente eu que
ria. dizer que não estou pelas emendas, mas pelo 
arngo como se acha : o argumento que cu queria 
produzir, aeab~i de ouvir optimamente expendido 
p~lo illustr~ deputado que acaba de fallar, porque 
d1sse que nao temos nada que recear de qne a ca
m~r~ dos senadores não aceite de bom grado a com
mlssao desta camara, ou que nós não pos~amos 
proseguir na accusação, porque este projecto ha de 
H á camara do senado, para lá se discutir, e se não 
houverem de querer admittir esta accusacão, sahi
ráõ com essa emenda, e nunca passaremos pelo 
dezar. como disse um nobre deputado, de voltar 
vergo~hosam~nte: de mais a mais, Sr. presidente, 
acho Isto muito conforme com o art. 48 da consti
tui!(âO; o rece_io que eu tenho é que não vá este 
P!OJecto de let bem seguro, porque os taes Srs. ju
nsco!ls_ultos, qpando apparece qualquer contendor 
em JUIZO, ou parte, ainda que tenha direito tão 
vasto como o oceano, sempre apellão para a nulli
dade do processo. 

_ O ministro de estado eu o considero como uma 
btcha de 7 cabeças, capaz de engolir mil artigos 
destes, com a mesma facilidade, com que bebemos 
um copo d'agoa. 

E' preciso segurar que não lancem mão de algum 

engano para que clle não sirva de nullidade. Para 
segurar e defender o bem do estado, é nccessario 
bem acautellar esta leizinha. 

Acabando o illustrc orador, como se achasse na 
mesa a seguinte emenda, mandada entretanto pelo 
Sr. Vasconcellos 

« E31ENDA 

<< Proponho que a conimissão se componha de 5 a 
7 membros c que o 1·elator, ou relatores fiquem a 
arbítrio da mesma commissão. » 

Foi lida, c sendo apoiada entrou na discussão, a 
qual continuou dizendo 

O Sn. Cosn Á GUIAR : -Eu Lambem .me declaro 
inteiramente contra a suppressão d'cst.e artigo e 
não sendo necessario repetir, o que já alguns dos 
Srs. deputados disserão, principalmente os que á 
pouco me precederão, que a meo ver ferirão o ponto 
da qucstào, farei mais algumas t·eflexões. 

Primeiro que tudo apoio a lembranca do honrado 
membro o Sr. Vasconcellos, sobre augmentarem-se 
os membros da commissão proposta, pois realmente 
me parece muito pequena uma commissão de tres 
pessoas: tal ser;Í a accusat:ão, taes os capitulas, taes 
os artigos, que seguramente não será bastante uma 
tal com missão; c por isso me conformo com o illus
ti·e deputado, que é mais connniente que se com
ponha a commissilo de 5 a 7 membros. 

(Juan!o ao que ponderou o Sr. Vergueiro, para 
derer-se de nlguma maneira excluir os membros 
da commissf10 que examinarem as peças e docu
mentos para a accusação; sou obrigado a dizer que 
intdramontc me aparto deste sentimento, pois en
Lt•udo quo são justamente aquelles, sobre os quaes 
com mais particularidade de\'c reca.hir· a escolha, 
por isso que cllés estão mais ao facto de todas as 
peças da accusação, estilo mais ao correr do nego
cio, e é por consequencía de presumir, que melhor o 
hão de elucidar, c cumprir com os mais deveres de 
til o honroso encargo. E' esta a· razão pela qual não 
posso com·ir com o illustre deputado, e antes acho 
que, a passar o sorteio, deve recahír sobre todos. 

Tambem não entendo como o honrado membro, 
que pela emenda do Sr. !\laia se substitua o acaso á 
discrição : o que propõe a emenda é que depois 
desta camara ter votado em 12. membros, destes se 
tirem 3 para formarem a commissão, nisto não entra 
decididamente o acaso, pois que todos os 12 mem· 
bros forão escolhidos pela camara : e com effeito 
acho este methodo melhor, pelo que se tem já ex
pendido, do que o proposto no artigo e nesta parte 
sustento a emenda do Sr. Maia. 

Sustento-a ainda, pelo que tem de oneroso o en
cargo de accusador. As theorias são optimas, se
nhores, eu confesso ; porém se olharmos para o 
negocio por outro lado, se descermos um pouco ao 
nosso interior, e consultarmos o que achamos em 
nós mesmos, conheceremos realmente, que nos não 
é muito agradavel ser accusadores, não pelo desar 
que dahi resulte; pois o accusar um ministro a 
bem do estado é da maior consideracão, mas ·nem 
por isso deixa de ser este encargo de gravíssimo 
onus; e por isso voto pela emenda do Sr. l\laia, 
porque escolhe de doze, tres, e divide melhor este 
pezo pelos illustres deputados que a camara julgar 
mais apropriados para o sustentarem. 

Passando emfim pelas outras questões, que aqui 
se tem ventilado, e que julgo bastantemente escla· 
recidas tomo a expor em conclusão á consideração 
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da camara, que nunca devem ser excluídos para membros da commissão, e um houve que a ia dei
formar a commissão accusadora, os membros que tando a perder: por isso mesmo me convenci que 
tiverem servido no exame das peças, ou documentos era necessario admittir este methodo, e não sei 
da accusação, mas antes que parece de toda a razão, como disto ninguem se tem aqui lembrado, sendo 
que elles sejão preferidos na escolha. alguns honrados membros tão versados nestes co-

O Sa. CRuz FERREIRA:- Apezar de me ter pro- nhecimentos. 
nunciado contra muitos artigos desta lei, approvo Quanto ao que disse o illustre deputado que me 
este, porque estou persuadido àa necessidade delle, precedeo, sobre a emenda do Sr.l\laia, pelas mes
e ainda que nunca se tratasse desta lei, dever-se- mas razões que ponderou eu me opponho á emenda 
h ia fazer este ar ligo, pois á camara dos deputados é devemos escolher um deputado que sustente hem a 
que compete não só decretar a accusacão, mas pro- accusação, que empregue toda a energia e eloquen
movel-a até final decisão. • cia, e por isso deve ficar á camara o nomeai-o, e 

As nações civilisadas, já se tem dito, aquellas que não á sorte. 
tem mais uso dt:stes negocios, assim o tem ado- O SR. SouzA FRANÇA: - Eu o que não quero, é 
ptado pela necessidade de empregar um accusador que seja o accusador de má fé, ou que tenha por 
proprio, e não dependente do ministerio, o qual motivos particulares má vontade contra o ministro: 
não se póde achar a não ser nos representantes da isto é que eu desejo que se evite. 
nação. O Sn. VERGUEmo:- Torno a sustentar que é 

Todavia, quanto a ser esta accusação feita por uma incoherencia tal sorteio. Se a sorte acerta 
uma commissão, direi, que com elfeito a commis- mais do que a discrição de cada um dos honràdos 
são me parec,e necessal'ia para preparllr os pa~eis., membros desta camara, então tirem-se logo á sórt'i3, 
e pam fazer o summario, mas o accusador deve ser e escusamos do errar na escolha e gastar o tempo. 
um só, e para isto deve ser e-scolhido aqueUe que Porém 0 mesmo honrado membro que apresentou a 
tiver mais eloquencia, mais Pratica, mais conhe- emenda não se fiou muito na sorte, e diz que se as
cimentos políticos c mais pro1>idade: assim prati- colhão 12 para tirarem-se 3: se havemos de escolher 
cavão os Scytas, e tal era Catão, como um dos por votos 12 membros, se todos são capazes para 
honrados membros aqui lembrou. Portanto voto formar a accusação, que razão póde hawr para que 
pela emenda, porém neste sentido. se não nomeie logo só o numero necessario, mas 

O Sn. SouzA FnAXÇA :-Direi ainda alguma cousa tenhamos o trabalho de escolher ainda superfluos 'l 
sobre a expressão que aqui versou, pondo em du- Otl!ra razão aqui se trouxe, que era para excluir a 
vida o bom grado, com que seria recebida a com- algum deputado que tivesse má ,·ontade; isto po
missão no senado. rém é seguramente pelo contrario, e nfto r >de ser 

Além de que a lei ha de passar por uma e outra o modo de excluir o que tiver má vontade, porque 
camara para ser approvada, corno se tem jú dito, a a sorte é inteiramente incerta · a camara quando 
lei obriga a todo o corpo politico, e a haver pre- proceder a escolha é que póde não votat· nelle, e 
sumpção de qqe o senado será infractor da lei, é certamente ainda que haja alguma pessoa qne se 
ella odiosissima, e tal idéa por maneira nenhuma deixe arrastar por alguns motivos, não sr,riio todos: 
se deve consentir que passe. a camara sempre devemos suppôr de muito boa fé; 

Tornando agora a fallar sobre a emenda do Sr. se deixarmos isto á sorte é que não acontecerá as
Maia, tambem digo que não sei como se substitua sim, e póde sahir eleito o que se não quizer : por
por esta emenda o acaso á discrição: a camara se tanto este argumento é em favor da minha opinião. 
pronuncia por um certo numero de homens, que é Emfim convenho em que se augmentP. o numero 
o de 12, escolhe-os por maioria de votação, e a dos membros da commissão, e que elles escolhão o 
sorte não .faz mais do qne determinar destes 12 os relator: e devo advertir que não entendo que para 
que se hão de encarregar da accusacão: por este esta escolha deva concorrer a qualidade de eloquen
methodo resulta a vantagem de que sê remove in- cia: a eloquencia deve ser banida do fOro criminal, 
teiramente qualquer idéa de suborno que possa onde só deve apparecer a razão. 
haver; e com effeito supponhamos que ha um de- O Sa. CRuz FERREIRA:-A eloquencia é a da 
putado de má fé, que lenha razões muito circum- razão, uma cadêa de verdades bem deduzidas, a elo
stanciadas para atacar o !fiinistro, não fará todos os quencia da Demosthenes, e não a de palavras. 
esforços para o fazer .ca~u réo 't . Ultimada aqui a discussão, julgou-se bastante-

1st? nao é cous~ mditre:ente' um accusador do ment~ desenvolvida, e procedendo-se á votação, foi 
mã fe é m~a cousa msupporta':el. Portant.o .. ~ustent~ regeitada a emenda suppressiva, e approvado ? ar
a emenda' e convenho que seJa a comrms_ao aug I tigo salvas as outras emendas; em conformtdade 
mentada con~orme a do Sr. :Vasconcellos! porque das quaes propoz 0 Sr. preseidente, r. o Se a com
realm~nte assu~ será necessar10,. pela qual1dade do missão encarregada da accusacão seria de tres 
negoCio: escolha o-se 12, e sorte1em-se 5 ou 7. I membros; decidio-se que não. 2. o Se deveria for-

O SR. VAsCONCELLOS :-:-Na primeira parte da mar-se de 5 a '7 conforme a emenda do Sr. Vascon
minha emenda proponho que sejão mais os mem- cellos; resolveu-se que sim. 3. o Se se havião de 
bros da commissão; porque me parece muito pe- nomear 12 membros por escrutínio para depois se 
queno o numero de tres,. na segunda que estes tirarem destes por sorte os da commissão, na forma 
membros nomêm de entre si o relator ou relatores: da emenda do Sr. Maia; decidio·se que não. 4. o Se os 
póde muito bem ser que o ministro venha accusado membros da commissão deverião escolher o relator, 
por varios delictos: que conste a accusação de ar- ou relatores, como propozera a segunda emenda do 
tigos difl'erentes, como relações estrangeiras, ope- Sr. Vasconcellos; assentou-se que sim. 
racões militares etc. para que um só relator não Pasioou-se ao 
sefa bastante ou não se ache habilitado. « Art. 16.- Nos casos em que a publicidade e 

Lendo esta noite a accusação de um ministro in- demora possão de algum modo ameaçar a segurança 
glez; vi que nella se dividirão os artigos entre os do estado, ou da pessoa do imperador, a camara 
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deliberará em sessão secreta a suspensão e custodia 
do indicado Je culpa, havendo provas sufficientes, 
que tambem poderá haver em segredo ; mas logo 
que cessar o perigo, formará o processo publico de 
accusação, como fica prescripto. 

Sem debate se poz á ,·otação, e foi approvado. 
Entrou então a emenda do Sr. Vasconcellos, no

vamente redigida na fórma soguinte: 

cc EMEND .. \ 

<< ~o caso de dissolucão da camara, ou de 
suspensão da sessão, uni dos primeiros traba
lhos etc. ,, 

Como tambem ninguem fallasse sobre ella, teve 
lugar a votação, que a approvou. 

A este tempo o Sr. Araujo Vianna por incom
modado se retirou da mesa, feita a participação ao 
Sr. presidente, que chamou, para o substitu.ir, o 
Sr. Feij6, como secretario supplente. 

Tomou-se, para .continuar a discussão, por não 
poderem os intercalares pertencer a esta lei, o 

cc Art. 24.-Todas as sentenças sobre responsabi
lidade serão dadas por juizes de facto, e de direito. » 

E dizendo 
O Sa. YAsco:-;cELLOS :-Este artigo é para o pro

cesso geral, e para verificar a responsabilidade de 
todos os emprcgadcs publicas; e por tanto achava 
melhor que se passasse ao art. 2.'5. 

O Sa. L1xo CouTIXHO : - O art. 25 não póde 
existir sem este art. 24 : não está marcada ainda a 
fórma do juizo : portanto póde-se este artigo redigir 
deste modo :-Todas as sentenças sobre a respon
sabilidade dos ministros c conselheiros de estado, 
serão dadas por juizes de facto e de direito :-e 
depois entào passaremos ao art. 25 

O SR. VERGUEIRO: - O art. 24 não deve entrar 
em discussão : ha de com effeito a sua doutrina 
entrar neste processo particular dos ministros, mas 
não temos necessidade desta expressão geral, quando 
isto se expressa particularmente no contexto do 
art. 25. (Leu-o.) Aqui está declarado que ha de 
a sentença dos ministros ser dada por juizes de 
facto e de direito. 

O SR. PRESIDENTE tomou votos, e decidiu-se que 
não entrasse em discussão este artigo. 

Seguindo-se portanto o 
<< Art. 25. Os delictos dos ministros de estado, e 

dos conselheiros de estado serão julgados no se
nado; mas não podem ser juizes de direito, nem de 
facto os ministros de estado, e conselheiros de es
tado, ainda que não accusados, nem entervirem 
na nomeação daquelles. >> 

O SR. BASTOS propoz a seguinte 

«EMENDA 

«Que no art. 25, depois das palavras-serão jul
gados no senado-se accrescente- por juizes de 
facto e de direito. » 

Foi apoiada. E cono tambem se não movesse 
questão sobre ella, nem tão pouco sobre a doutrina 
do artigo; sujeito este á votação ; foi approvado, e 
igualmente a emenda. 

c< Art. 28. Excluídos os senadores ministros de 
estado, . e conselheiros de estado, serão tirados á 
sorte pelo presidente a terça parte dos outros sena
dores, e destes serão escolhidos por escrutínio se-

ereto tres para juizes de direito, o que tiver mais 
votos será o presidente e relator : no caso de em
pate decidirá ã sorte. » 

Posto seguidamente ·em discussão este artigo 
disse 

O SR. SoARES DA RocHA :-Eu sou de parecer que 
todo o senado póde ser juiz de facto, e juiz de direito 
e a razão que tenho para fundar a minha opinião, é 
segundo todos os publicistas, que todo o corpo que 
é composto de um maior numero de membros, deve 
decidir melhor; por consequencia porque razão não 
ha de o ministro ser julgado por todo o senado 'l 
Primeiramente propõe-se a questão se é ou não 
responsavel, depois qual é o gráo de criminalidade ; 
debate-se, e a final decide-se se tem lugar a pena: 
isto pertence aos juizes de facto: e parece-me que 
será melhor que a pena se applique igualmente no 
debate de todo o senado, fazendo então de juiz de 
direito. 

Póde dizer-se que não é bom este modo de julgar, 
por ser tumultuoso, porém nos ·corpos conectivos, 
uma vez que· se execute o regimento não póde 
haver tumulto. Pódc-se demais corroborar esta opi
nião, com a pratica de outras camaras, onde isto se 
pratica. 

O Sn. V..\sco.scELLOS :-0 que se pratica na In
glaterra não póde ser aqui admiltido; porque já se 
acha estabelecida no art. 25 a distinccão entre juizes 
de facto, e juizes de direito, e sendo já isto vencido, 
não podemos agora deliberar o contrario. 

O Sn. L1~0 CouTINHO .-0 argumento que aqui 
se suscitou, a ser o de Inglaterra, não é conforme. 
Na Inglaterra vão magistrados, homens letrados á 
camara dos lords, e elles é que sen·em de juizes de 
direito, para explicar a lei. 

Porém vamos por partes. O que é que o senado 
vai fazer? Conhecer o facto, e impor a lei. A lei já 
está feita ; por consequencia basta só quem a appli
que, reconhecido o facto; e por isso é que se deve 
escolher de entre os senadores os que sírvão de 
juizes de direito, e todo o resto deve servir de juiz 
de facto, como se propõe no art. 27. 

Como é que todo o senado ha de ser ao mesmo 
tempo juiz de facto, e juiz de direito? Isto é con
trariO a todas as institnições de jurados, quando ha 
jurados, temos sempre duas qualidades de juizes, 
que tomão conhecimento do facto, e do direito, e 
estes são os que impoem a lei; juizes de facto não 
se mettem na applicação da lei, nem isto é per
mittido pela constituição. Por consequencia não 
póde passar a opinião do illnstre deputa!lo. 

O Sa. VASCONCELLOS:- Não póde ter lugar, por
que está prejudicada :pois já se decidio que os mi
nistros de estado fossem julgados por juizes de 
facto ; e juizes de direito, e agora o que quer o 
illustre deputado, é que se revogue essa decisão~ 

O SR. SoARES DA RocHA :-A respeito do que 
proponho ainda nada se decidiu; venceu-se sim que 
os ministros de estado sejão julgados por juizes de 
facto, e de direito, mas ainda não está v~ncido que 
sejão só tres senadores os juizes de direito, e isto é 
qne me parece que não deve ser. 

O SR. SouzA FaANCA:-Seja ou não seja vencido. 
como disse o illustre ·deputado. O ministro de es
tado, ainda que ministro não deixo. de ser cidadão 
brazileiro; e como tal é sujeito ao pacto social. Que 
diz a constituicão, quando trat.a do poder judiciario? 
Que é indepenaente, e que será composto de juizes 
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e jurados etc. (Art. 151.) Consequentemente temos 
que pela constituição não póde haver sentença 
do poder judiciario, sem que o réo seja pronun
ciado, pelos jurados, e depois pelos juizes, ou por 
juizes de facto, e por juizes de direito. 

Portanto não tem lugar a opiniãu do íllustre de
putado, que abriu a discussão, que todo o senado 
se converta em juizes de facto, e juízes de direito: 
é necesssario seguir a letra da constituição, que 
manda que o poder judiciario seja executado por 
duas qualidades de juizes, de facto e de direito. 

Julgado o artigo discutido, por não haver mais 
quem sobre elle fallasse, posto á votação foi appro
vado. 

Igualmente se approvou, e sem debate o 
cc Art. 27.-Dos senadores restantes será formada 

a lista dos juizes de facto, e em tudo o mais se pro
cederá na fórma da lei sobre os abusos da liberdade 
da imprensa, com as seguintes alterações. 

cc Art. 28.-0 accu~ado poderá recusar a 4a parte 
da lista dos juizes de facto, e a commissão de accu

o illustre deputado que possão ser recusados, ab
sorverião todo o numero, e não ficava á commissão 
lugar de recusar, por exemplo um vígario, que póde 
ter escrupulos de ser juiz de crimes, pois ha muitos 
destes ecclesiaslicos, e é necessario contar com estas 
razões. Disse o honrado deputado, que a commissão 
não deve recusar, porque não é causa de interesse 
proprio. 

Não será do interesse proprio da camara a causa 
da nação? Pois a commissão é parte da camara, e por 
ella escolhida para sustentar a accusação, que tem 
decretado. Porém a recusação não se faz, porque 
haja, ou não interesse proprio, faz-se porque tal ou 
tal juiz pó de ser suspeito. Em toda a parte se con
sente este direito de recusar ao accusador, não sei 
porque o honrado membro o quer negar á com
missão. 

O SR. MAu:-(Não foi ouvido.) 

sação a oitava parte. '' 
OffereCido á discussão .este artigo, 

as seguintes 

O Sn. SouzA FRANCA :-Tanto o accusado como o 
accusador têm direíto de recusar, porque um e 
outro póde ter relações com o juiz. Vamos ao cazo: 
a camara apresenta a accusação, e ha tal juiz ou tal 

vierão á mesa membro do senado, que têm parentesco com o accu-
sado, porque razão não se ha de rect1sar este juiz? 
O juiz parcial é improprissimo; a commissão só póde 
recusar uma oitava parte, e o accusado o dobro : 
nisto não se falta á igualdade da justica. Portanto 

t( EllE~DAS 

Do Sr. Maia :-cc Propcnho que se accrescentem voto pelo artigo. • 
as palanas-sem que seja obrigado a declarar os 0 S 'I \ - d ·n d d 
motivos-depois das pala nas-dos J'uizes de facto: R. 1' AI.\:-, 5 razoes 0 1 ustre eputa 0 não 

convencem. A commissão pódc recusar, quando 
e que se supprimão as-e a commissão de accusação occorremm motivos legítimos, isto não é necessario 
a oitava parte. » d 1 · • • "d 1 

Do Sr. Vasconcellos:- cc Que nenhum senador ec arar; nao e nennuma novi a( e. 
se possa dar por suspeito. >l O SR. Lnw CouTI:'IIIIO :-Levanto-me para apoiar 

Do Sr. Vergueiro: -!C A.' palavra_ recusar-se a emenda do Sr. l\laia. De facto, Sr. presidente, se 
siga-só. » passar em termos tão geraes, que a commissão, que 

· desta camara vai accusar o ministro, póde rejeitar 
Sendo todas apoiadas, pediu a palavra, e disse um determinado numero de senadores ; isto é por 
O Sn. MARCOS ANTONIO:··· Sr. presidente, pare- assim dizer uma cousa que a nação nos não per

ce-me que não deve passar egte artigo segundo a mitte. 
legislacão ingleza que nos deve servir de modelo Estes senadores só podem ser recusados, havendo 
em taes ma terias, ao accusado deve ser permittido motivos legaes, se esse senador, por exemplo é pa
recusar os jurados, e quanto maior foi' o crime, rente ou amigo do réo, etc., porem dizer em geral 
mais favor se deve conceder ao réo a respeito do que tal senador é suspeito, que quer dizer senil o que 
numero dos mesmos jurados. é inimigo da causa, inimigo da nação? ~ão está no 

Emquanto porém á commissão encarregada de mesmo caso o procurador de um particular com o 
fazer a accusação, a qttal co~missão permitt~ o procurador da nação, o do pa1ticular dando por sus
artigo do projecto recusar a mtava parte dos JU- peito um juiz só mostra que este homem é inimigo 
rados; só admittirei esta doutrina, quando os jurados do seu constituinte, e sendo a nação o n~sso consti
tiverem relações com o criminoso; porém não ha- tuinte, entender-se-ha da mesma manmra, quando 
vendo recusação legal, lhe não deve ser dado re- vagamente se der por suspeito um senador, que 
cusar, porque comparece em juizo, não como parte este senador é inimigo da nação: o que faz grande 
interessada, mas como accusador popular, e encar- differenca na reputação do rejeitado. Sou portanto 
regado por esta camara, e por isso não deve gozar de pareêer que a commissão não possa dar por sus
do mesmo favor, que o accusado, que segundo ~s peito a qualquer senador, senão especificando os 
leis deve ser mais aitendido em sua defeza. (Nao motivos e as causas legaes; pois vagamente, isso 
foi mais ouvido.) nunca. 

O SR. Ononxco : -Pelo que pretende o illustre O Sn. VERGUEIRO :-As razões que se derão não 
deputado, virá caso, em que não possa haver juizo: me parecem admissíveis. Disse o illustre deputado, 
porque já se excluem os conselheiros e ministros de que recusar-se um senador, sem declarar os mo
estado, que podem ser 17, com os tres juizes de di- tivos, é suppol-o inimigo da nação. A commissão 
reito fazem 20.e se o réo houver de recusar ainda 20, entende que um senaDor tem relações de amizade, 
no resto não póde a com missão ter nenhuma escolha ou quaesquer outras com o accusado, e que não se 
isto é incompatível. Tal amplidão na recusação dos acha em estado de decidir com imparcialidade; 
jurados pelo réo, se a ha na Inglaterra, é porqu~ a ainda que não declare os motivos não se se9..ue, que 
camara dos pares consta de um numero multo seja logo pelo reputar inimigo da nação.· t;erá por 
maior. outro lado a recusação, com declaração de causa, 

O SR. VASCONCELLOS :-Não póde ter cabimento, mais confór.m.e á boa administração da justiça, e ao 
Sr. presidente: os senadores são 51, os juizes de decoro dos JUlz.es! A • • • 

direito, ministros, conselheiros, e os que }!~de. Todos os legisladores que tem adm1tt1do JUrados, 
~ ··----------· 82 
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estabelecem a rccusação sem declaração de causa ; 
a razão é clara, póde o accusador tel-as de suspeita 
e não as poder provar, e além disso é mais de
coroso, e mais decente esta liberdade, porque não 
se expõe o juiz a algum dezar. Conclúo por tanto, 
que se se entende que ha neces, idade, e que o ac
cusador póde recu:>ar declarando a causa, melhor é 
que se admitta a recusação, sem declaml-a, como 
-está no artigo. 

O Sn. AUIEIDA F. 1\LDUQUERQUE:- E' contra
·diccão dar ao accusado o direito de recusar, e não 
o dar ilO accusador, porém de,·emos cuidar em que 
com tantas recusaçõcs, não vcnhão os juizes a faltar; 
um illustre deputado disse que um vi~<u·io teria es
crupulo, outro que o amigo não deve julgar o amigo 
etc., se ficar por tanto line a cadajuiz por sua 
parte dar-se de suspeito, então este tribunal ficará 
reduzido a zerl.l. Por tanto eu entendo que deve 
passar a emenda, em que se propõe que os juizes se 
nào possão lançar de suspeitos, para obstar o in
conveniente que resultaria de ficar o accusado som 
julgadores. 

O Sn. Lixo CouTINHO: - Torno a dizer, que a 
commissiio repre,:entando. ou fazendo o papel de 
_procurador da na~ão, quando dt>r po1· suspeito 
qualquer senador sem declarar a causa, suppüe-se 
que entende que a!]uel\e senador· é inimigo da naçiio. 
Diz o illnstre deputadü que isto não l·tào nmplo, 
mas eu crrio que o appdido ha de ter· todo o lugar, 
ou ao menos q ur é esta a prc:;ump~.:ào da comrnis~fto, 
c nem sei que quem tem scuso commum p~s~a afas
tar-se disto. Emquanto ao que se disSL'tlUH qnal•prer 
senador que seja amigo do réo, nào pútll' set· seu 
juiz, estiÍ hem claro, todo o mundo saul' 'f li C os sen
timentos de amizade levflo o amigo n di;;fnrçar os 
crimes do seu nmigo. Portanto diz•·t· •fUC o Sl'J'Jador 
fulano não púJr. ser juiz, porque é parente do réu 
ect., é cousa muito confor·me, o não enxovalha 
ningnem. 

O Sn. SouzA EnA:-IÇA: --:-Eis aqui o que se acha 
vencido : (Leu o art. 2t.i e 27). O senado compõe-se 
de 51 mcm bro~, dividindo-se por 3 fi cão 17, I irão
.se tres para juizes de direito, e ficão 14, destes púde 
<1 accusado rejeitar nma quarta parte, serão 4, e 
aqui temos por consequencia reduzido em todas as 
hypotheses o numero dos juizes de facto a 10, que 
são os que restão, e isto sem que a com missão tenha 
recusado, c não contando com a exclusão dos mi
nistros de estado, e conselheiros de estado. (Não 
foi mais ouvido ) . 

O Sn. VAscoxcELLOS:- Tirados os conselheiros• 
ministros, os tres juizes de direito, todos os mais se
nadores são juizes de facto, não é o restante da 
terça parte, é o restante de todo o senado. 

O Sn. VERGUEIRO: - Ainda prosigo na minha 
.opinião de que o recusar scn1 declaração e causa, 
não se póde suppõr que é por ser o recu!Õado ini
migo da nação, o mesmo illustre deputado que se
guio contraria opinião, e que taxou a minha de falta 
<le senso commum, veio a confessar que se podia 
recusar por algumas causas, como por ser parentel 
por ter relações de amizade com o accusado etc. E 
porque havendo estas causas entre as não declara
das, se h a de entender só a ~e ser inimigo da nação? 
Sustento portanto, que fe1ta a recusação sem de
claração de causa, não se póde daqui entender, que 
não se declara porque o recusado é inimigo da 
nação, e por conseguinte, que não destróem os 

meus argumentos os discursos do illustre deputado 
absolutamente contradictorios. 

Terminando o illustre orador, foi lida e apoiada a 
seguinte emenda, que entretanto havia mandado á 
mesa o Sr. Vasconcellos. 

«EMENDA 

cc Ao art. 28 se accrescente- e os restantes serão 
todos juizes de facto». 

O Sn. BAsTOS:- (Não foi ouvido). 
Ultimando-se então a discussão, e ··seguindo a vo

tacão, se decidia Lo Que pa:>sasse o artigo salvas as 
emendas. 2. o Que approvada a parte additiva da ·do 
St'. l\laia, se rejeitasse a suppressiva. 3.0 Que se 
admittisse a do Sr. Vergueiro. 4. 0 Que se rejeitasse 
a primeira do Sr. Vasconcellos, e passasse a se
gunda. 

Como dessem as duas horas, adiou-se a dis
cussão, e o Sr. Costa Aguiar leu os seguintes 

OFI'JCIOS 

u lllm. e Exm. Sr.-Levando á presença de Sua 
1\lagcstade o Imperador o officio que Y. Ex., me 
dirigio em data de 22 do corrente, participando, que 
a cam1.1ra dos deputados havia dellberado, que por 
i ntcrmedio do govemo se exigisse da junta do banco 
não súmentc um balanço explicado, que clar~mente, 
mostre o estado actunl daquelle estabelectmento, 
mas lambem respostas sat!sfatorias aos noYe que
sitos apontados em uma tabella inclm;a no sobre
dito officio : houve o mesmo augusto senhor por 
hem ordenar-me que respondesse á V. Ex., tão só 
mente sobre os quesitos segundo, e setimo, visto que 
aquelle tiio interessante estal>clecimento se rege 
pelo alvarú, e estatutos do3 de Outubro de 1808 sem 
influencia alguma do go,·erno, como é da natureza 
de semelhantes estabelecimentos, e portanto leYo 
ao conhecimento do V. Ex., para fazer constar na 
camara dos deputados, que até o fim de 182.'5 o go
\'erno era devedor ao banco da quantia de oito mil 
duzentos e selo contos, Yinte oito mil setecentos e 
noventa e nove réis, para cuja satisfação arbitrou 
uma consignação mensal de cincoenta contos de 
réis, afim de ser pago com exactidão o juro annual, 
applicando-se o que restar para lenta amortização 
do capital, e que havendo-se estabelecido pelo al
vará do 20 de Outubro de 1812 varios impostos afim 
de se auxiliar o dito banco, nelle effectivamente 
entrarão quinhentos contos de réis, cujo lucro se 
rep1.1rte pelos accionistas por tempo de vinte annos, 
entrando mais a quantia de setenta e seis contos de 
róis, de que a fazenda nacional percebe os lucros, 
e se vão applicando ao pagamento da sua divida, até 
que se mandou entrar no thesouro o producto dos 
ditos impostos, cessando a administração do banco. 
Deus guardo a V. Ex . 

u Paço 28 de Junha de 1826.- Visconde de 
Baependy.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada». 

OFPlClO 

« lllm. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex., para ser 
presente á camara dos defutados a exposição do es
tado da fazenda naciona até fim do anno passado 
de 1825, deduzida dos balanços e documentos que 
existem no thesouro com o orçamento das despezas 
publicas para o corrente anno de 1826, e a impor
tancia de to<~.~~ as c?.ntribtti,~ões, e r~ndas nacionaes •. -
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Não me foi possível concluir a mais tempo este tra
balho, que muito desejava apresentar com a clareza 
01·cessaria, em observancia do art. 1"12 da consti
tuicão, pois que era dependente de muitos exames, 
e de orçamentos das ditferentes repartições do mi
nisterio. Deus guarde a V. Ex. 

cc Paco, 27 de Junho de 1826. - Visconde de 
Baependy.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada)). 

Ambos se remetterão á commissão de fazenda, com 
um sacco que viera lacrado. 

Expoz mais o Sr. secretario um requerimento de 
Joaquim José de Siqueira, em qne pedia se lhe con
fiasse o projecto que tinha apresentado para a na
vegação dos rios 1\[earim, Grajahú, e Pindaré na 
província do :Maranhão, com o parecer que sobre 
clle dera a commissão de commercio, para o mandar 
imprimir e repartir pelos Srs. deputados. 

Assim se deferio por consentimento da camara, 
havendo dito 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA : - Nisso não póde 
haver duvida nenhuma, visto que o quer á sua custa 
imprimir para maior brevidade. (Apoiado ) . 

O Sn BAsTos propoz, que faltando sómente dous 
artigos para ultimar-se a segunda discussão do pro
jecto de lei da responsabilidade, nella se proseguisse 
para a sua conclusão. 

Convindo a camara, foi posto em discussão o 
" Art. 29.- Se feitas as recusações, o numero 

dos juizes de facto não chegar a 12, mas a 9; com 
elle se formará o juizo>>. 

E dizendo 
O Sn. VASCONCELLOS : -Sr. presidente, este ar

tigo deve ser supprimido, e passar-se ao seguinte, 
porque elle está prejudicado, pelo que se acha ven
cido. 

Consultada á camara, assim o julgou. 
« Art. 30.- As questões propostas pelo juiz ~e 

direito serão nesta fórma: 1.0 O accusado é cn
minoso deste delicto ? 2. o Em que gráo é criminoso? 
3. o Tem lugar a indemnisação civil? >> 

Offerecido ao debate propoz o Sr. Vasconcellos 
como emendas os arts. 95, 96 do cap. 19. 

u Art. 95.- Nos delictos, em que esta lei impõe 
uma pena indeterminada, fixandosómente o mínimo 
e o maximo, se considerão tres gráos, sendo o 1° o 
da maior gravidade, o 3° o da menor, e o 2° o 
termo medio ». 

« Art. 96.- Ao 1 o gráo se applicará o maximo 
da pena, ao 3° o mini mo, e ao 2° o medi o entre este 
e aquelle >>. 

Forão apoiados, e sem discussão passarão, como 
tambem o artigo em questão. 

Então pediu novamente a palavra, e disse 
O Sa. VAscoNCELLOS :- Sr. presidente, eu tenho 

que fazer ainda uma declaração, e peço licença. 
Quando fôr necessario escrever nos processos, deve 
ser isto feito pelos officiaes maiores das camaras, 
que cada camara poderá compellir as testemunhas 
ao comparecimento, e q:u~ a di~cussão e votação 
hão de ser sempre pubhcas, é Isto que me pa
rece que se deve ainda declarar. 

Sendo convidado pelo Sr. presidente, mandou em 
seguida esta 

«EMENDA 

--«--Escreyeráõ nestes]írocessõs· os· oftl.ciaes· iniliores 

das secretarias das camaras. Cada uma das camaras 
poderá mandar notificar as testemunhas necessarias 
e compellil-as ao comparecimento. 

'' A discussão e votação serão sempre publicas>>. 
Foi apoiada, e posta em discussão, como 

ninguem fallasse, sujeita á votação foi approvada. 
Consultou então o Sr. presidente a camara, se 

estava concluída a segunda discussão do projecto de 
lei da responsabilidade, decidio-se que sim, se 
passava a terceira discussão, tambem se decidio 
pela affirmativa, para ser impresso o projecto de
pois de redigido com as emendas. 

Passou-se á segunda parte da ordem do dia, e o 
Sr. presidente declarou entrar em discussão o art. 
4° do projecto de lei, sobre as cartas dos alumnos 
das academias medico-cirurgicas, lido neste theor 

cc Art. 4. o Mandar-se-hão passar cartas a 
aquelles indivíduos, que já havendo feito o seu cur
rículo rias escolas de cirurgia, estiverem ainda sem 
ellas, por embaraço das ordenanças do cirurgião 
mór do imperio l>. 

Veio á mesa a seguinte emenda do Sr. Maia. 

<C E~IENDA 

« Requeiro a suppressão dos arts. 4° e 5°, e pro
ponho em lugar delles. 

« A.rt.-4. o Os que conseguirem a carta de cirur
gião poderáõ usar da sua arte livremente, em 
qualquer parte do imperio, depois que com ella se 
apresentarem á autoridade local. 

cc Art. 5.<>-Aos que obtiverem a carta d:· cirur
gião formado fica igualmente facultado o livre exer
cício de cirurgia e medicina em todo o imperio, feita 
a apresentação na fórma do artigo antecedente.» 

Sendo apoiada, pedio immediatamente a palavra, 
e disse. 

O Sa. VASCONCELLOS :-Sr. presidente eu concordo 
em que se supprima o artigo, mas não que seja 
substituído ; pois este artigo se refere ao passado, e 
pela constituição se determina que as leis não 
terão Atreito retroactivo. Esta lei é declaratoria do 
decreto que instituio estas escolas ; portanto não 
he necessario o artigo Quanto á doutrina da emenda 
já está vencida, é o mesmo que se decidio na outra 
sessão, quando se propoz que os alumnos podessem 
curar tanto nas rocas, como nas cidades: isto está 
vencido. • 

O Sn. MAIA :-(Não foi ouvido.) 
O Sn. LJNO CouTINHO : -Eu não me levanto para 

sustentar se passa ou não o artigo, mas para que 
possão melhor argumentar os illustres deputados. 

Este artigo, Sr. Presidente, foi aqui lançado para 
aquelles estudantes que tendo acabado o seu curso, 
e exames, deshouverão-se com o cirurgíão-mór do 
imperio, e ficarão sem cartas : elles requererão a 
assembléa constituinte, e forão deferidos por um 
despacho, agora vem novo requerimento com esse 
despacho, como quer então o honrado membro que 
não se trate disto ? Diz que a lei é retroactiva : não 
é, são providencias que pedirão os alumnos, e que 
se devem dar, mas entretanto faça-se o que 
quizerem, não se supprima só este artigo, suppri
nião-se todos. 

O SR. VAsCONCELLOS :-Sr. presidente, eu não 
digo que se não trate disto, digo qt!e o. ;~.rtigo nãO-é~ 
.netl8:-sario, porque- sentllresta leíãeclaratoria, já 
se entende que se hão de passar cartas a quem 
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tiver feito os seus estudos, na forma determinada. 
Basta que se ~iga no principi~ da lei--:a assembléa 
a&ral legislatiVa em declaraCaO da lel OU decreto 
tal etc.-; pois se a lei ~ão_ é_ declaratoria, entã'? é 
o artigo contra a const1tmçao, porque tem effe1to 
retroactivo, e nunca póde passar. 

O SR. VERGUEIRO :-A lei não é só declaratoria, 
houve uma falta nos estatutos, e o que vai fazer a 
lei? Vai determinar a quem compete passar as 
cartas. Voto todavia pela suppressão, porque o artigo 
não é necessario. o que diz o art. 1 o ? Por ventura 
falla só daqui por diante? Não, diz em geral, que 
todos aquelles que tiverem co~ple,tado o seu_ •:urso 
haverão as cartas : portanto nao e necessano este 
art. 4°, porque claramente se encontra isto no 
art. 1 o. 

O SR. BAsTos :-Sr. presidente, eu acho que o 
artigo não se deve supprimir, porque o lente que vir 
esta lei sem duvida, ha de entender, que ellc. se 
refere ~os alumnos que estão ainda no collegio, e 
não a outros que já estudarão, e assim ficaráõ estes 
sem as cartas, e é a respeito delles que trata o artigo, 
e pot· consequencia voto que passe. 

O SR. SouzA FRANÇA:-Tambem estou persuadido 
que o artigo deve passar. Talvez as questões que se 
tem movido, sejão por causa da redacção ; por 
tanto offereço esta 

« E~IEXDA. 

cc Art. 4.° Ficão comprehent.lidos os alumnos 
das escolas do Rio de Janeiro e Bahia, que tendo 
frequentado as mesmas escolas com approvação n~ 
forma dos estatutos, se acharem sem cartas. >>-Fm 
apoiada. 

O SR. DIAS :-Parece-me que se deve ainda 
admillir outL·a emenda ao artigo, porque atrazar as 
sciencias é um mal muito grande, e deyemos 
procurar todos os meios de recompensar os que as 
estudão; por isso julgo que não só se devem passar 
cartas aos alumnos dos collegios, mas tambem a 
aquelles que se quizerem propor a taes exames, 
não obstante terem estudado em outra qualquer 
parte. 

Acabando mandou o illustre deputado a seguinte: 

« EMENDA 

cc Por additamento ao art_ 4°, proponho que 
se passem igualmente cartas aos que por sufficiente 
exnme forem approvados. »-Foi apoiada. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Eu acho muito justo O 
additamento do illustre deputado : uma vez que 
tenhão o necessario conhecimento, e que o fação 
constar por um exame, porque se lhe ha de negar 
a competente carta? O physico mó r não está passando 
licenças a simplices curiosos pa~a curar ? ~o menos 
estes exames hão de ser em d1as determmados, e 
publicas, e não hão de haver tantos patronatos : 
1sto é conforme com a nossa legislação, e deve ser 
admiHido. 

O SR. RúTos :-Esta lei trataparticularmente 
das dnas escolas da Bahia, e do Rio de Janeiro : 
e demais o illustre deputado que fez a emenda 
parece não estar presente na f_?rmula das ca~tas, 
que tratão de estudantes, e nao de curandeuos. 
(Apoiado_) Neste caso deve fazer-se uma nova 
carta. Isto não pó de ter lugar nesta lei. 

O Sa. Souz.\ FRANCA :-Sr. presidente, nós aqui 
não tratamos de esta.belecer um direito novo, esta 

lei vem unicamente preencher uma falta d 
estatutos. A emenda vem alterar todo o projec 
porque estabelece um novo direito. E' verda 
que as scicncias merecem toda a consideraçã 
mas isto não tem nada para aqui. A lei deve s 
unicamente ap_plicada aos alumnos do Hio , 
Janeiro, e da Bahia. Portanto não póde passar 
emenda. 

O Sa. CosTA AGUL\R :-Srs. é necessario qt 
tratemos deste negocio com toda a consideraçã 
Os honrados deputados o Sr. Lino Coutinho, e 
Sr. Souza França, já fizerão ver a necessidade qt 
havia desta lei. Existe uma grande questão ent 
os alumnos dessas· academias que, tend•J feito , 
seus estudos, e approvados pelos seus lente 
podião curar, mas que forão prohibidos pe 
Cirurgião mór do Impcrio, que exige delles no1 
exam~ ; os alumnos repugnarão a isto, e repugnari 
bem, porque não tem tal obrigação, porém 
cirurgião mór persistia em sua · teima, e assi 
ficarão sem cartas. Já á. assembléa constituin 
apresentarão os alumnos este negocio, e il con 
missão a quem se dirigio, foi de parecer qL 
deverião curar em todo o imperio, sem outt 
algum exame, e que lhes fossem as cartas passadé 
pelo director ; porém a assembléa exigio que 
commissão apresentasse um projecto de lei, esl 
projecto foi apresentado, mas não pôde entrar e1 
discussão. Eu fui o primeiro que então ponden 
que estes homens merecião attenção, o que : 
poderá ver dos diarios d'essa assembléa, que hã 
de existir, e que este negocio devia ser decididc 
porque o Cirurgião mór os tem sujeito a um 
condemnação : portanto do que deixo expandido 
claro, que o artigo em questão não é ocioso, antE 
é muito necessario para quanto antes dar-se a estE 
homens o titulo competente. Eu me conform 
porém em quanto á redacção com a emenda d 
Sr. França, pois me parece muito bem. A respe1t 
da do Sr. Dias, não ha duvida que ella estabelece ur 
direito novo, e nada tem com as contestações entr 
os alnmnos e o Cirurgião mó r, que é propriamente 
objecto desta lei, pois clla foi feita para remedia 
estes males: portanto creio que não tem lugar. 

. O SR. Dus: -Eu sustento a minha ement.la, poi 
não acho incoherencia nenhuma. A lei deve se 
geral quanto for possível, e não ha inconvenient' 
em que sejão admittidos a curar aquelles que s; 
mostrarem habilitados por um exame. Não só na: 
academias e universidades é que se aprende, grande: 
homen<: nunca frequentarão essas escolas, já st 
acabarão os mysterios das sciencia:, quem sabe sab( 
portanto não vejo que damno pos!'a isto causar. Par< 
que fazer uma nova lei, quando isto se pódE 
remediar já com uma só palavra I A emenda nãc 
tem com a lei nenhuma incoherencia. 

O Sn- VERGUEmo :-Não posso convir nem com 
uma nem com outra emend;;t. ; a do Sr. Souz~ 
França, é só de redacção, e o artigo não é necessario 
pois já isto se entende do principio da lei que está 
concebida com toda a generalidade, e 'JUem não for 
capaz de a entender, lambem não póde ser lente. 
A lei está muito clara. (Leu-a) A emenda do 
Sr. Dias é muito bem fundada, mas não é este o 
seu lugar, aqui trata-se só de passar cartas a quem 
já tem direito a ellas, e a emenda vai mais longe, é 
necessario dar o direito a essas pessoas : eu não 
duvido que isto se faça, mas era necessario que a 
lei mandando passar essas cartas estabelecesse 
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tambem a forma dos exames, que em tal caso devem 
ser muito mais rigorosos, do que para aquelles que 
tenhão estudado nas escolas, porque destes já os 
lentes sabem o merecimento, e nquelles são inteira
mente extraohos. 

Portanto voto contra ambas as emendas, e pela 
.:.uppressão do artigo. 

Dando a hora, ficou adiada a discussão; e o 
Sr. presidente designou para ordem do dia :1.0 A 
discussão da lei que veio do senado, para naturali
sação dos estrangeiros. 2. o A continuação da 
discussão adiada, sobre as cartas dos alumnos das 
academias medico-cirurgicas. 3. o Leitura de indi-
cações, projectos e pareceres. • 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 
lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente á camara dos 

deputados o requerimento incluso de Francisco 
Lopes de .Abreu, e outros credores ao vinculo 
denominado « do Jaguára >> em Minas-Geraes, que 
pedem a abolição do mesmo vinculo, dando por 
motivo o atrazo progressivo dos seus rendimentos 
que não chegão por isso para preencher as 
instituicões a que está ligado ; e não podendo a 
cama r a ·conhecer como convém, séi pelos documentos 
que se ajuntão, se a diminuição das rendas daquclles 
bens provém da sua propria•natureza, ou de algum 
defeito da administração, para afinal resolver o 
que fàr mais justo, á vista das clausulas insertas no 
alvará de 23 de Novembro de 1787 que confirmou 
o sobredito vinculo ; tem deliberado que pela 
repartição de V. Ex. se procurem obter do pre
sidente, ou outra qualquer autoridade competente 
da mencionada província as precisas informacões 
sobre este assumpto. O que participo a V. Ex. para 
que suba ao conhecimento de S . .l\l. o Imperador. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos 
deputados em 28 de Junho de lS26.-José llicardo 
da Costa Aguia1· de Andrada.-Sr. José Felicianno 
Fernandes Pinheiro. 

Sessão em 30 de Juoho de t 8~6 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás lO horas da manhã, acha
rão-se presentes 65 Srs. deputados, faltando por 
molestos os Srs. Mendes Ribeiro, Ledo,l\lonscnhor 
Pizarro e Herrera. E declarando o Sr. presidente 
aberta a sessão, foi approvada a acta da antecedente 
depois de lida pelo Sr. secretario :Maia. 

Logo o Sr. secretario Costa Aguiar participou te
rem vindo á mesa dous requerimentos, um do pa
dre Leonardo Corrêa da Silva, sobre os seus venci
mentos do tempo em que era capellão do l• corpo 
de artilheria montada da 1 • linha do exercito, o 
qual foi remettido á comruissão de petições; e outro 
do tachigrapho Pedro Affonso de Carvalho, pedindo 
uma ajuda de custo; e foi remettido á commissão 
de redaccão do Diario. 
Annu~ciou-se que estava na sala immediata o 

Sr. Luiz Augusto 1\lay, deputado pela província de 
l\linas-Geraes, o qual sendo recebido com as for
malidades do estylo, prestou o juramento e tomou 
assento; tendo já antes sido verificados os seus po
deres. 

Então havendo o Sr. presidente declarado que se 
entra!'a na ordem do dia, que era a discussão sobre 
o projecto de lei, remettido pelo senado, ácerca da 
naturalisacão dos estrangeiros, pedio o Sr. Costa 
Carvalho faculdade para fazer uma moção, dizendo 
que o seu objecto devia ser discutido preliminar
mente, por ser de urgencia ; e enviou â mesa a se
guinte 

!I INDICAÇÃO 

<< Proponho que os projeetos de lei, que vierem 
remettidos do senado, tenhão uma só discussão. 

cc Paco da camara dos deputados, 30 de Junho 
de 1826·.-Costa Carvalho. , 

Sendo lida pelo Sr. secretario Costa Aguiar e ap
provada a l • e 2• urgencia nos termos do regimento, 
entrou a materia em discussão, tendo a palavra 

O Sn.. Ln..-o CouTINHO :-Sr. presidente, de facto 
a constituicão não diz, quantas vezes se ha de dis
cutir um projecto, nem quantas vezes se ha de re
formar. O mesmo succede a respeito dos projectos 
que vierem do senado e daquelles que forem remet
tidos daqui para lá. Ora, se nos é permittido alterar 
o nosso regimento sobre este ponto, tambem ó livre 
ao senado deliberar de outro modo; e por isso póde 
adoptar uma resolução contraria á desta camara. 

Noto portanto este inconveniente, que é, passa
rem os projectos ·do senado nesta camara com uma 
sú discussão c os desta camara no senado com duas 
ou tres discussões. Por consequencia nada devemos 
resolver, sem haver correspondencia com aquella 
camara. 

0 SR. VASCONCELLOS -Obre O senado como en
tender; obre bem, ou obre mal; não nos compete 
dirigir por elle os actos desta camara. Obremos 
nós segundo o espírito da nossa constituição. Ella 
diz no art. 85 que as resoluções dos conselhos de 
províncias pa~saráõ por uma unica discussão em 
cada camara. (Leu o artigo.) Ora, será mais um 
conselho de província do que o senado do imperio '? 
As resoluções daquelle hão de passar por uma só 
discussão e as deliberações do senado hão de passar 
por duas'! E não será esta indicação muito con
forme com a mente da constituicão? Eu me declaro 
por ,este parecer e assento que·os projectos vindos 
do senado passem aqui por uma unica discussão. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Até agora se tem cla
mado -letra da constituição! Nada de interpreta
cães I Constituicão.- Não se falla em outra cousa, 
todas as vezes que se discute qualquer materia; e 
entretanto o illustre membro, que é um defensor 
da constituição, quer agora que se admitlão inter
pretações t •••• (Não foi mais entendido do lachi
grapho.) 

O Sn.. VERGUEIRO:- Eu voto pela indicação. 
Com effeito qualquer negocio depois de ter passado 
pelo senado, já deve vir muit_o bem prepar~do. P~ra 
qne ainda ha de ser submett1do a duas d1scussoes 
nesta camara '! A constituicão nada determina a 
este respeito expressamente; porém é muito bem 
achada a paridade dos projectos formados nos con
selhos de províncias. Parece que os projectos do 
senado devem pelo menos mexecer a mesma con
sideracào. 

o argumento que se pt:oduzio, para que esta de
liberação seja tomada de accordo com o senad!>, 
não tem lugar algum. Nós fazemos o nosso regx
men to e o senado faz o seu. Se lá se entender que 
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os projectos desta camara devem ter uma, duas ou 
tres discussões, tem direito de o executar: póde o 
senado obrar o que entender melhor. O que eu en
tendo é que nem devemos precipitar as decisões dos 
negocios, para que se tom~m co~u tod~ a madurez~, 
nem perder tempo com d1scussoes ot10sas. Depo1s 
de uma materia ser deliberada no senado, já deve 
vir muito bem preparada, e por isso não ha motivo 
para ser aqui demorada. 

O SR. Souz.\ FRANCA :-Trata-se de averiguar 
um artigo do regimento, que regulou o methodo de 
proceder nos nossos trabalhos e >êr, se a_ re~peito 
das deliberações do senado podemos prescmd1r das 
formalidades marcadas para a approvação dos pro
jectos iniciados nesta camara. 

Segundo o nosso regimento, qualquer projecto 
passa por tres discussões differentes. cada uma das 
quacs tem o seu fim part.icular, porém em cada uma 
dellas póde ser rejeitado o projeto. Na primeira, 
trata-se da utilidade do projecto em geral:_ se con
Yém ou não convém legislar sobre a matena. Ven
cendo-se que o projecto é digno de deliberação, 
pa;,sa a ser admittido <i segunda discussilo, na qual 
se apura a materia de cada um dos artigos e se 
ana!ysão todos os seus pontos e palavras; porque a 
lei (• para a nação e deve ser apropr_iada et_n to~as 
as suas relacôcs. Passa finalmente n terce1ra dis
cussão, onde· principalmente se trata da redacção 
do original e das emendas approvudas. Bem se vê 
qu<' estns fórmas do rcgirMnto têm uma utilidade 
re:.ll e náo si'lo de simples etiqueta. 

Ora, porque razão se não deve proceder do mes
llh> modo iÍCt!rca dos projectos enviados pelo senado? 
(l senado assentou que certo projecto é convenient.e 
e esta camam julga que não, aqui temos a primeira 
discussão. Julgando esta camara que é conveniente 
o oujectc, mas· que nlgum artigo ou m'ligos devem 
ser alterados. oll'erere-lhes emendas: eis aqui a se
gunda. Finalmente reforma-se a redacção e tra
ta-se de a 1.1pprovar: temos a terceira discussâ<?· 
l\ão vejo pois motivo para alterarmos o nosso regi-
mento nesta parte. (Apoiado.) _ _ _ 

Por conseguinte eu voto contra esta mdtcaçao, 
que vem dH lugar a precipitarmos as nossas deli
beracües. i'\ào ha tal economia de tempo, Sr. pre
sidente, a vcrdadeir.a economia de tempo está em 
se não faznrem leis más; em se ponderar bem sobre 
a sua utilidade e relacões de todos os artigos ainda 
os mais insignificantc·s. O tempo que nisto s~ gas
tar, não c pcn·dido. O que se diz sobre a!i dehbera
cões dos conselhos provinciaes não tem lugar. Os 
êonselhos propoem artigos relativos tão sómente á 
sua província, que elles conhecem muito bem, por
que os affectão de proximo; e a camara dos depu
tados propõe ou recebe projectos geraes para to_do 
o imperio. Uma cousa é vêr com seus proprtos 
olhos e outra é julgar por conjecturas ~ c~lcu!os 
abstractos. Portanto voto contra a mdtcaçao. 
(Apoiado.) 

O SR. PAULl E SouzA :-Sr. presidente, cumpre 
que e~onomisemos o tempo. Eu acho que se pode
ria dispensar a 3• discussão e que a I- e 2• se com
prehendessem em uma só pela maneira que propo
nho na emenda que vou enviar á mesa. 

Tendo assim fallado, mandou á mesa a seguinte 

<< EMENDA 

« Que os projectos remettidos do senado sejão 
sempre remettidos a uma commissão. Que esta 

proponha a rejeição do projecto ou s~a admissão 
sem emendas, ou as emendas necessanas. 

<< Que, isto feito, tenha uma só discussã<;>, na 
qual primeiro se debata o parecer da comm1ssão, 
e depois o projecto, artigo por artigo.-Paula e 
Souza.» 

Foi apoiada e continuou a discussão, tendo a pa
lavra 

O Sa. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, a consti
tuição diz no art. 85... (Leu o m·~igo_.) llois se as 
deliberacões dos conselhos pronnc1aes têm de 
passar pór uma discus~ão em cada 1_1ma das ca~a
ras, porque razão se nao ha de apphcar este artigo 
tambem ás resoluções do senado ? Diz-se que. os 
conselhos vêm de perto e conhecem melhor os m
teresses de suas províncias em particular: e eu digo 
que o senado está na mesma razão, porque alli, 
assim como aqui, reunem-se membros de todas as 
partes do imperio e que conhece~ ~os interesses 
particulares de cada uma das provmc1as. 

Sr. presidente, as razões que se tem produzido 
contra, não me convencem, nem destroem os meus 
argumentos. Eu sustento a indicação, tal qual se 
acha. o que propõe o s~. Paula e Souza, Yai ~l~e
rar o regimento em mmtas das suas partes: e m
troduzir um methodo totalmente estranho. 

O SR. CRuz FERREIRA:- Eu voto contra a indi
carão e emenda. Nem admitio a innovação que se 
prêtende, para uma só discussão sobre os projectos 
vindos do senado, nem a lemlH'ança de se1'em sub
mellidos ao voto de uma commissão. 

Os projectos remettidos pelo senado, já vêm dis
cutidos por 50 homens, que se presume serem de 
luzes e prudencia; e por isso ~ão_ devem ser su
jeitos ao parecer de uma comm1ssao. Hefuto essa 
opinião e sigo o voto do Sr. Souza França. ~unca 
se perde o tempo que se emprega na apuraçao do 
melhor sobro materias leg-islativas. As leis devem 
ser feitas com toda a circumspecção e por isso pe
dimos muita~ vezes illustracões ao governo. 

De ordinario nas obras de. imaginação os primei
ros pensamentos são os melhores, porém não sue
cede o mesmo a respeito das obras do espírito. Nós 
não estamos aqui fazendo poesias e pinturas .•.. 
(Apoiado.). O fazer uma lei é de t?d~ a reflex~o. 
Até seria mdecoroso que só se admtttlsse uma dls
cussão e fosse nella rejeitado um projecto, que 
passou por duas ou tFes. dis_cussões no senado. 
l1ortanto voto contra a md1caçao. 

O Sn. Cusroo10 DIAS :-Posto que eu reconheça 
as luzes e as boas intencões dos illustres deputados 
que têm fallado a favor ·da indicação, comtudo eu 
voto contra ella, fundado neste principio que vou 
expôr. _ _ . 

As discussões sao o umco meiO, porque se póde 
apurar a verdade nos corpos deliberativos. E !Iuem 
ha de duvidar que uma só discussão em. mater1~s ás 
vezes tão estranhas e abstractas, é msuffictente 
para se liquidar ao certo a sua utilid_!l~e e as suas 
relações 'I Para que havemos de preCipitar o nosso 
iuizo sobre os projectos que nos env1a o seJ?-ado 'I 
Isso nunca. A comparacão que se. f e~, dos p~oJectos 
remettidos pelos conselho~ provmCiaes, ~ao .tem 
analogia alguma: estes proJecto~ fazem !JlUlta dlffe
rença pois versão sobre negoc10s part1culares das 
provi~cias, que não têm influencia nos interesses 
geraes do imperio: são quasi como as posturas das 
camaras ou leis municipaes feitas nos conselhos. 

Não h~ver mais que uma discussão aqui, só por-
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que o projecto teve duas ou mais discussões na ca
mara dos senadores 1 De nenhuma sorte. Aquella 
camara tem contra a sua opinião a chamada aristo
cracia, que fará attender pouco aos verdadeiros in
teresses do povo. . • (A' ordem ! á ordem! á ordem!) 
Só isto é bastante para que sobre os seus projectos 
se pratiquem as discussões, que o nosso regimento 
admitte sobre os mais negocias, Sr. presidente, se 
com todos os debates que estão em pratica, nunca 
apparece uma lei bem feita, como se ha de admittir 
a pressa que se propõe "' Uma lei perfeita é obra 
só de um Deus, não dos homens. Portanto eu voto 
contra a indicação. 

O SR. CosTA CARVALHO :-Tem-se fallado contra 
a minha indicacão, e contra a emenda do Sr. Paula 
e Souza, e a Única razão, que se acarreta é, que 
todos os negocios devem ser sufficientemente venti
lados antes de resolvidos. A emenda do Sr. Paula 
e Souza mostra muito bem como so póde satisfazer 
ao desejo desses senhores que Lêm tanto escrupulo. 
Eu não sei que mais se pos~a receiar, depois de um 
negocio ter sido debatido umas poucas de vezes no 
senado, ser aqui examinado por uma commissão, 
e discutido ponto por ponto, tendo afinal de passar 
pela sancção imperial, que o póde receber ou re
jeitar. O senado tem tanto interesse pelo bem geral 
como tem esta camara ... (Apoiado! apoiado!) Por 
tanto, o argumento não destróe os fundamentos da 
proposta. 

O SR. CosTA AGUIAR:- Eu me pronuncio não só 
contra a indicação U.o honrado membro, que pre
tende,que os projectos mandados pelo senado tenhão 
uma só discussão, como lambem contra a doutrina 
enunciada em uma emenda feita á mesma. 

Não posso, na verdade, admittir o exemplo, com 
que se argumenta dos projectos ou materill.s discu
tidas nos conselhos provínciaes, que pela consti
tuicão devem só Ler uma discussão em cada uma das 
can1aras; porque a comparação, quanto a mim, n.ão 
procede. Os object.os tratados nos conselhos provm
ciaes tem só por fim o que diz respeito ás respectivas 
províncias; o os projectos ao contrario apresentados 
por qualquer das camaras têm por fim iuteresses 
geraes e interesses de todo o imperio (apoiados). E 
se tanta diversidade ha entre o que póde dizer res
peito a uma província qualquer, e o que póde Sl!r 
relativo a todo o imperio, é claro que a comparação 
falha; e que por isso não póde servir de argumento 
para o fim que se propõe a indicação, qual o. de uma 
só discussão. Tudo quanto se pretendeu mculcar 
ácerca de haver já a lei passado por todas as discus
sões no senado, para se inferir daqui, que é bastante 
uma só nesta camara, tambem não me parece apro
veitar. Convenho que a lei seja discutida no senado 
com toda a madureza e circumspecção ; acredito 
mesmo que o senado tem todo o zelo, de que cada 
'um de nós se suppõe possuído a bem da nação em 
geral e dos nossos constituintes em particular: 
(apoiado I apoiado /J mas é forçoso confessar que 
todas estas reflexões não me parecem bastantes para 
comprovar o que se pretende: cumpro que façamos 
o nosso dever, e elle não seria de certo satisfeito, 
se a verdade e a analyse cedesse á consideração. 
Não vejo por outro lado, que a ga discussão tal qual 
se determina no regimento, seja opposta nem ao 
fim a que nos propomos, nem á maneira porque 
devem ser remettidas ao senado as propostas, que 
nos enviar, e que nesta camara tem soffrido emen
das ; por isso que nesta 3• discussão se discutem 

novamente as matarias das mesmas emendas, que 
devem ser remettidas, attendendo-se á sua ultima 
redacção, até a sua materia, se ella fôr vencida pelas 
novas emendas, havendo antes sido apoiada, na 
fôrma do regimento. E ninguem·dirá que seme
lhante procedimento seja contrario ao fim, que nos 
propomos, e menos ainda que seja isto perder tempo, 
porque em taes casos é melhor guardar estas forma
lidades, do que expor-se esta camara a que saia do 
seu seio um trabalho mal feito ou menos elucidado. 

Quanto ao que propõe o Sr. Paula e Souza na sua 
emenda, digo que não me opponho a que os pro
jcctos remettidos pelo senado vão primeiro a uma 
commissão, para sobre elles dizer o que julgar con
veniente, ou mesmo offerecer quaesquer emendas, 
etc. E' isto proceder com mais brevidade, até 
porque podem muitas emendas da commissão 
prevenir as idéas dos Srs. deputados ácerca da 
mesma materia. Pretender porém que a commissão 
possa dar o seu parecer, refutando em tudo o 
projecto vindo do senado 1 Jámais me poderei 
accommodar a semelhante doutrina, não só porque 
pareceria em certo modo menos delicado este 
procedimento, quando, se o projecto não fôr digno, 
elle póde- ser rejeitado, observando-se todas as 
formalidades da 2• discussão, mas até porque como 
o parecer da commissão tem sempre de entrar em 
discussão, é melhor nesle caso gastar antes o 
tempo na 2a discussão do projecto artigo por arligo, 
do quedespenderomesmoprazo, ou pouco menos na 
discussão do parecer ; quanto mais que ha alguma 
diffcrença entl'e discutir um projecto, qun todos 
têm na sua mão, do que um parecer, que nào está 
impresso, e que algumas vezes não é bem entendido 
quando se lê. Taes são pois as razões, pela~ quaes 
eu voto contra a indicacão do Sr. Costa Carvalho, 
e contra parte da doutriná do Sr. Paula e Souza na 
emenda posta á referida indicação : este é o meu 
voto. 

O Sn. SouzA FRANCA:- Eu não admitto a 
indicacão, nem a emenaa. Como é que esta camara 
ha de· entrar no exacto conhecimento de um 
projecLo, que vem remettido do senado ? Como ha 
de fazer sua, por assim me explicar, uma materia 
toda nova? Quando se discutir o regimento, eu 
mostrarei a necessidade de se conservarem as tres 
discussões distinctas sobre todos os projectos, ainda 
mesmo sobre aquelles, que vierem do senado. Já fiz 
ver que cada uma destas discussões tem o seu fim 
particular, e muito util, e que o exemplo, que se 
ponderou das deliberações dos conselhos prov!nciaes 
não procede no nosso caso. Que comparaçao tem 
um negocio especial de uma só província com uma 
decisão, que respeita a toda a nação 't Pois nós 
havemos de ·precipitar as nossas deliberações, só 
para adiantarmos o trabalho 'l Senhores, fação-se 
poucas leis, mas sejão boas. 

As que se não fizerem nest~ l~gis!atura, íar-s.e-hão 
nas seguinte8. Nada de prec1p1taç~o ... (Apo'a~os) 
Portanto eu sustentarei que os proJectos remett1dos 
pela camara dos senadores te_nhão ~e~t~ !J.S mesmas 
discussões, que tem os que sao aqu1 llliClados. 

O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
eu voto pela indicacão. Eu realmente não sei a 
razão,. porque deva ·de ser discutido aqui mais de 
uma vez o projecto, que é proposto -pela camara dos 
senadores ; e vice-versa. Por ventura o projecto 
discutido e approvado em ambas as camaras fica 
completo, e com o cunho de lei, só com a acceitação 
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que n'ellas teve? Não certamente : ainda é sub
mettido á sancção imperial. E esta sancção tambem 
será precipitada 'l Logo, para que serv~m tres 
discussões em cada uma das camaras? Isto e querer 
que se não facão tão cedo as leis urgentíssimas 
marcadas pela· constituicão, e muitas outras, que 
são de extrema necessidade. E' querer muito de 
proposito multiplicar o trabalho. Se o corpo legis
lativo fosse composto de uma só camara, se não 
houvesse a dependencia da sancção imperial, então 
justo era, e até de muita necessidade, que se 
procurasse por todos os mei_os o~star á_ pr~cipitação 
nas decisões do corpo legtslativo, pnnCJpalmente 
na formacão das luis. Porém segundo a organização 
dos podêres políticos pela nossa constituição, 
nenhum motivo temos para receiar tanto os males da 
precipitação. Pelo contrario, se a'ém dos mais 
obstaculos, ainda procurarmos demorar com 
seuundos e terceiros debates os projectos que se 
offerecerem <Í. deliberacão, é impossível que em 
4 mezes de sessão se ·possa concluir uma só de 
tantas leis urgentíssimas. Portanto eu defendo a 
necessidade de se adoptar a medida indicada. 

O SR. CLEllE:.'<!TE PEREIRA. :-Sr. pre'sidente, eu 
voto em parte pela indicação, e em parte contra. 
Não me contento com uma só discussào, mas tambem 
julcro desnecessarías tres. A primeira discussão 
sobre qualquer projecto vindo do senado é indis
pensavel, para se conhecer se convém ou não 
convém a sua materia em get·al. Qualquer das 
camaras tem o direito de rejeitar in limine as 
proposições, que lhe forem apresentadtts. A con
stituiciio assim o determina. {Leu os arts. 58,59 e 60.) 
Portanto não se póde dispensar esta primeira 
discussão em globo. Tambem não se pó de dispensar 
a 2" por artigos, porque admittido na 1•, o projecto 
em geral, segue-se que a sua mataria deve ser 
examinada em cada um dos pontos em particular 
e receber as emendas, quelparecerem convenientes. 
Porém a 3• discussão é que mo parece inteiramente 
ociosa. (Apoiado.) Porquanto na segunda discussão 
pódem-se examinar todos os artigos sufficientement~, 
reduzir as emendas á melhor redacção. Demais 
nós sabemos, que as emendas, que cada uma das 
camaras fizer ao projecto, devem ser em separado 
do original, e assim hão de serremettidas; conforme 
o art. 58. Por conseguinte nada temos a fazer em 
uma 3a discussão : e fundado nestes princípios sou 
de parecer que os projectos remettidos pelo senado 
passem nesta camara por la discussão, para se 
deliberar, se convém, ou não convém a sua admissão, 
e por 2•, no caso de serem recebidos, para se 
examinarem os seus artigos em especial, e fazerem-se 
as emendas, que se julgarem uteis. 

O argumento, que se produzio, dos conselhos das 
provindas, não tem analogia pela razão já dada, de 
serem as suas deliberacões relativas unicamente ás 
províncias em particuiar, e terem de passar por 
ambas as camaras, e pela sancção imperial. Por 
eslas razões eu julgo conciliar as opiniões oppostas 

O SR. PAULA E SouzA :-Sr. presidente, antes de 
fallar sobre a materia, peço que V. Ex. mande ler 
novamente a minha emenda. (Sendo satisfeito 
proseguio. ) Bem se conhece que os Senhores, que se 
declararão contra a minha emenda, não a entenderão 
no seu verdadeiro sentido. Eu em rigor não exijo 
uma só discussão sobre os projectos vindos do 
senado, mas duas bem distinctas : donde se vê que 
a emenda do Sr. Clemente Pereira está comprchen
dida na minha proposta. A differença está, em que 
eu não admitto, que se rejeite o projecto immedia
tamente: quero que seja primeiro enviado a uma 
commissão, para que esta o examine, se convém, 
ou não convém e no 2° caso declare, se deve passar 
puramente, ou com emendas. Apresentando a com
missão o seu parecer, debate-se este primeiramente 
e depois o projecto ponto por ponto com as emendas 
offerecidas pela commissão. Eis-aqui as duas 
discussões seguidas : a 1 a sobre o parecer, a 2• sobre 
o projecto. Se ha alguma differenca, é tão sómente 
sobre o intervallo de uma á outra. 'Portanto eu ainda 
insisto na minha emenda. 

O SR. AL~IEIDA E ALBUQUERQUE :-Já um honrado 
membro mostrou que não havia necessidade de 
uma sa discussão sobre os projectos enviados pelo 
senado ; porque a 3a discussão versa sobre a 
redaccão ; e aquelles projectos já vem redigidos 
devendo as emendas ser enviadas em separado. 
Demais se esta camara fizer emendas aos projcctos, 
estas não hão de passar pelo senado, sem serem lá 
tambem discutidas e approvadas, e por isso não ha 
receio de serem imperfeitos os decretos da assembléa. 
Hestão portanto a I• e 2• discussão. Porém a 
primeira é inteiramente inutil: os projectos vindos 
do senado já tem uma boa opinião a favor de sua 
materia, pelo menos em geral. Além de que a 
maior parte das leis que actualmente ~e discutem, 
são da classe das regulamentares, e por 1sso excluem 
a duvida sobre a sua utilidade. 

Devo ponderar, que na assembléa constituinte, 
que era o unico corpo d~li~e~ante, deb~~:tião-s~ as 
leis fundamentaes da const1tmcao em tres dtscussoes. 

E seguiremos a mesma marcha e rigor, quando a 
assembléa se acha dividida em dous corpos, e 
quando não se trata de fazer uma constituição, 
pois já a temos, mas leis baseadas sobre a mesma 
constituição 't Está portanto demonstrado q'!e só ha 
necessidade de uma discussão que eqmvale á 
segunda do nosso actual regimento. O mais é gastar 
tempo em formalidades, que só servem para em
baraçar a marcha do corpo_ legislativo. _Não tenham_os 
receio de sermos precipitados, senao a respe~to 
daquellas deliberações, qu.e hão de ter .o s~u elfe1~o 
immediatamente. Os proJectos de lei nao _estao 
nessa ordem : hão de passar pela approvaçao da 
camara dos senadores, e pela sancção do imperador. 
Em conclusão eu approvo a indicação, mas nàoas 
emendas, porque estas tendem sómente a alterar o 
regimento, sem utilidade real ao meu ver. 

na emenda, que passo a offerecer. 
Tendo assim fallado, leu e enviou 

«EMENDA 

0 SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu acho 
á mesa esta a emenda do Sr Clemente Pereira em tudo conforme 

com a do Sr. Paula e Souza. porque quando este 
senhor diz na sua emenda, que a commissão pro· 
ponha a rejeição do projecto, ~te., dá a en~en.der, 
que sempre deve haver uma dtscussão prehmmar 
sobre a utilidade da maleria do projecto em geral. 

c< Proponho que nos projectos, que vierem do 
senado, haja só primeira e segunda discussão ; e 
que não tenha lugar a de redacção. -Clemente 
Péreira. » 

Foi apoiada; e continuando a discussão disse 

Por isso eu acho que estas duas emendas s? f~zem 
uma e seria de · voto que estando a ma1or1a da 
cam~ra inclinada a admittir alteração nesta parte 
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do regimento, fosse a indicação com as emendas 
remeltida á commissão respectiva, para interpôr o 

tado. Continuo11 portanto a discussão, e veio á 
mesa a seguinte 

seu parecer sobre a materia. t _ 
<< EllE:-i'DA 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvEA :-Eu peço que a 
materia seja adiada, e que vá á commissão. 

O Sn. CLEMEXTE PEREIRA:- Eu concordo em 
ambos os pontos. 

Sendo apoiado o adiamento, versou sobre elle a 
discussão. 

. « No_s projectos vindos do senado haverá só uma 
d1scussao, na qual se tratará: lo, da admissão do 
proj_ecto; 2°, da sua ma teria em particular. - r er
gue~ro. >• 

O SR. CRuz FERREIR.\ :-Eu voto contra o adia
mento. A ma teria est áelucidada sufficientomen te pelo 
Sr. Souza F_rança. Nenhum do~ argumentos, que se 
tem produzido, podem destm1r a razão, que nos 
dieta, que nunca sejamos precipitados nas nossas 
deliberacões. Os projcctos vindos do senado 
devem-sê considerar como iniciados nesta camara. 
O dizer-se que só temos 4 mezes de sessão não 
basta : façamos as leis com circumspecção, e façamos 
o que couber no tempo. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Pelos mesmos princípios 
ào illustre deputado é que deve ficar a materia 
adiada ..• (Apoiado.) A necessidade que temos de 
meditar antes de resolver, é que dieta a approvacão 
do adiamento sobre esta indicação. ( Apoiado) • 

O Sn. Lt~o CouTINHO :-Depois de 2 horas de 
discussão é qlle se pede qlle a ma teria fique adiada I 
Adiamento depois de discutido um negocio ! 
Sr. presidente, que vai fazer esta indicacão ·a 
nma commissão 'l Eu supponho a camara em êstado 
de decidir deste negocio. A constituição é muito 
clara a cst:l respeito; ella exige duas discussões 
sobre os projectos remettidos de uma a outra 
camara. 

A commissão nada póde decidir contra a consti
tuição. A. primeira decisão deve versa1· sobre a 
acceitação do projecto em geral, e na 2• deve-se 
tratar se esta acceitação é puramente ou com emen
das ao texto. Eis-aqui pois duas resoluções distin
ctas, que devem recahir sobre duas distinctas dis
cussões. 

Esta doutrina é clara, é corrente, é conforme ao 
que determi~a a constituição nos artigos que tt·a
tão da remessa dos projectos de uma á outra ca
mara. Portanto a commissão nada tem a fazer no 
caso presente. E quaes são as emendas aJ;~provadas 
pela camara sobre esta indicação? Nenhuma. 
Logo que ha de fazer a commissão ? . Nada ; pois 
nada ainda se tem resolvido. Portanto proceda-se 
já á votação: não ha motivo para sobrestar na de
cisão deste incidente. 

O Sn. ALlllEID.\ E ALBUQUERQUE: - :Eu aqui tenho 
nas mãos a constituição. Nella não vejo o artigo, 
em que se determina, o que o nobre deputado pre
tende sobre as duas distinctas decisões a respeito 
dos projectos remettidos pelo senado. O honrado 
membro é o descobridor deste caso novo. O que eu 
vejo na constituição é que a camara, a que vai re
meltido o projecto, ou o approva ou rejeita: e ap
provando, ou o faz puramente ott com emendas •.• 

O Sn. TEIXEIRA nx GouVE.\ : - (Interrompendo:) 
Sr. presidente, o illustre deputado está fóra da or
dem. Trata-se agora da questão preliminar sobre 
o addiamento. 

Foi apoiada convenientemente, e fez parte da 
materia em questão, tendo logo a palavra 

O Sa. SouzA FnANÇ.\:- Sr. presidente, fallarei 
sobre as emendas, pois já emitti a minha opinião a 
respeito da indicação. Eu contemplo esta questão 
por um lado muito diverso daqnelle, pelo qual a 
encarão os Srs. deputados, que apoião a alteracão 
do nosso regimento. Eu considero um projecto "re
mettido pelo senado, como outro qualquer apresen
tado por uma commissão desta camara. 
Ch~ga:nos um projecto vindo do senado ; qual e 

o pnmeuo exame que temos a fazer? E' se a sua 
materia é, ou não é util : se deve ou não ser acceita. 
Eis-aqui pois a primeira discussão. Sendo acccito 
em globo, qual é a marcha, que naturalmente se 
segu~'? E: examinai-o po! artigos. Eis a segunda dis
cussao. Fmalmente fizerao-se-lhe emendas: não de
veráõ estas ser redigidas segundo a phrase j uridica? 
Aqui es_tão pois as tres disc~ssões distinct.as, e tão 
necessanas, como nos p~oJectos propostos nesta 
camara. Portanto se me nao conformo com a indi
cação, Lambem não admitto as emendas. 

O Sn. CLE)IEXTE PEnEIRA: -Eu pelo contrario 
não posso admittir mais de duas discussões nos pro
jectos, que vierem do s(\nado. Logo que qualquer 
projecto se apresentar nesta camara vindo da dos 
senadores, admitte-se ou rejeita-se a sua materia 
em geral; e se. passa á 2a discussão, é approvado 
ou puramente ou com emendas. Porém quando 
e~le ~olta a? senado, vai da mesma fórma, de que de 
l.a ve1o: p01s as emendas vrw em separado, segundo 
e expresso na constituição. Portanto só duas dis
cussões são necessarias. (Apoiado f apoiado!) A 
maneira lembrada pelo Sr. Panla e Souza é digna 
de approvação; e tanto a sua emenda como a dQ 
Sr. Ve1·gueiro reduzem-se aos mesmos princípios, 
em que firmei a que mandei á mesa. 

O Sn. CosTA CARVALHO: - (Orou per muito 
tempo, mas não foi ouvido pelo tachygrapho. pela 
posição em que se achava o illustre deputado.) 

O Sn. LIN<? CouTINHO:- Sr. presidente, o que 
acabou de dizer o Sr. Costa Carvalho é uma ver
dade .. A primeira discussão sempre versa sobre a 
matena em geral, quero dizer, sobre a utilidade do 
projecto, ou elle tenha o seu principio nesta ca
mara ou nos venha remettido do senado. 

Porém se o projecto é de lei regulamentar, ne
nhuma necessidade tem de passarpor esse exame, 
porque as leis regulamentares não só são uteis, mas 
até são indispensaveis. Ora a terceira discussão 
tam~em vem a ser escusada sobre os projectos re
methdos pelo senado ; porque a conslituicão no 
art. 58 determina que as emendas vão jmitas ao 
projecto, mas não incorporadas nelle. 

Como ninguem mais se offerecesse a fallar, pro
poz o Sr. presidente se estava sufficientemente dis
cutido o voto para o adia~ento ; e ,·ence_nd~~e 
que sim, propoz o mesmo adiamento, que fo1 reJel-

O projecto torna tal qual veio remettido, e as 
emendas o d~vem aco~panhar em um papel sepa
rado; Logo nao ha razao para que estas emendas 
d~pois _de approvadas pa~sem ainda por uma nova 
d1scussao sobre a redaccao. Em conclusão eu me 
conformo em que todas as proposições do senado sejão-

84 
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aqui di:;cutidas duas Ye2es: primeira sobre .a sua 
utilidade em gcral 1 c sobre a sua materia em globo; 
segunda sobrll os seus arligos em espt:cial. Se po
rém a proposição fôr de alguma lei rugulamentar, 
dispensar-se-ha por iuutil a primeira discussão. 
Assim concordo com a proposta do Sr. Costa Car
nlho. · 

O SR. CosT.\ C.u\YALHO: -Sr. presidente, eu 
peço que se emende a minha indicação, e que de
pois da palavra -lei- se accrescente o epitheto 
-regulamentar.- (Apoiado! apoiado!) 

Julgando-se sufficientemente discutida a materia, 
foi a indicacão approvada com o additamento, que 
lhe 'fez o lieu ·mustl'e autor. As ementlas oíferccidas. 
forão, a ·requerimento do Sr. Y ~rgueiro, remettidas 
á commissão do regimento, para á vista dellas re
gular a maneira da discussão de todas as leis, 
observando-se entretanto o que se ac ~Ja vencido. 
Então pedio a palavra, e disse 

O Sa. Ltso CourtxHO: -Sr. presidente, eu re
~rueiro qutJ se declare na acta, que o Sr. Costa Cat
Yalho, fez uma emenda additiva á sua indicação, 
para que os argumentos, que forão produzidos con
tra eU~ ao principio, não paresfto contmdictorios 
aos ult1mos. 

O Sa. PRESIDENTE:- Já está declarado na neta. 

Passando-5e então á ordem do dia, entrou em 
discussão o 1" artigo do projecto de lei, organisado 
na camara dos senadores, para a naturali;;ação dos 
estrangeiros. O Sr. secretario Costa Aguiar o leu 
á camara, e era a~s!m concebido : 

« A assembléa gerallegislati,·a decreta: 

11 Art. 1.0 Poderá obter carta de naturalisacão 
todo o estrangeiro, que tendo a idade cumprida· de 
21 annos, e quatro de domicilio fixo no imperio, 
com boa conducta, o que legalmente provará, justi
fique mais qualquer dos seguintes requísitos: 

« §I 1.0 Ser casado com mulher brazileira, e ter 
o.ffici"o, profh:são, ou occupação, de que possa ho
nestamente subsistir. 

« § 2.0 Possuir no ilnperio um capital do valor 
pelo menos de seif contos de réis, por bens de raiz, 
commercio, agricultura, e industria, ou mostrar ter 
o rendimento annual de trezentos mil réis, do qual 
possa constnnt.emente Yivcr. 

<< § 3.~ Ser versado ou distincto em alguma 
sciencia ou arte Ubeml por alguma p1 oducção 
ou escripto, que o acredite, ou que por este 
motivo gose de pensão ou ordenado, ticando ao co
nhecimento do governo a qualificação do merito. 

(( § 4. 0 Ter feito serviços importantes á nação, 
c por taes reconhecidos pelo governo». 

Logo que o 5r. presidente offereceu a palavra 
~obre a materia em discussão, levan~ou-se e disse 

O Sa. CRuz FERREJR.~ :-Sr. prestdente, se me 
fosse permittido diTagar sob1·e a matería em geral 
deste projedo, cu faria uma exposição dos prin
cípios remotos e proximos, sobre que deve assentar 
uma hoa lei sobre a naturalisação. Porém como só 
se concede faUar sobre o artigo, direi o que entendo 
ácerca da sua ma teria. Nós podemos considerar este 
artigo como uma excepção da regra geral, de que 
só se julgão cidadãos llrazileiros aquelles, em que 
se reunemas qualidades marcadas pela constituição. 
E' portanto esta lei que mostra os casos, em que 
se admittem excepções ao principio geral, de que 
só os cidadãos brazi.leiros pódem gozar dos fóros e 

privilegios concedidos pelas leis e pela mesma eon-
stituicão. · 

Portanto é um principio cei~o que só c-om ma
nifesta utilidade da na~:ãu ~" u~v.;au admiUir essas 
excep~ões e franquezas. Nós sabemos como;\odas a~ 
nações antigas e modernas tem sido ciOS/lS, e acau: 
tela das sobre semelhante conc"ssão • . Ora nas cir
cumstancias actuaes do nosso · paiz eu ach!l muito 
conveniente, que se convidem por todos os modos 
os estrangeiros a vir formar entre nós os seus esta
belecimentos, que para · esse fim se lhes· conceda o 
gozo de certos direitos, c ·ainda a isencão de alauns 
incommodos, que pezão sobre os cidad.ãos bra~ílei
ros, porém eu quizera 'lllA islo sA prnt.i~nssP ' pelos 
meios habeis, e com seguram_:a, allrn de prevenir 
os abusos, e fraudes para o futuro. 

Ora entre as condições, com que ·se concede a 
naluralisa~ão por esta ld. a primeira é o domicilio 
de 4 annos no paiz. Eu acl1o·muito curto ·o J)razo, 
este tempo não é bastante, para se dizer afoita
mente que elle é domiciliaria do Brazil, e que tem 
animo de permanecer ent.r·~ mí,. Eu qnizera que o 
prazo mareado como regra geral fosse o de dez 
annos. menos disto só se poderia admittir em muilo 
poucas circumstancia.s. A clausula de ser casado 
com mulher brazileira. não quer dizer nada. A 
mulher segue a condição do seu marido, e .este a póde 
levar para onde quizer. Demais eu tenho noticia de 
muitos estrangeiros, que para conseguirem interesses 
e fins particulares, casão-sc em todos os paizes, em 
que se achão, e com a mesma facilidadé vão dei
xa1ido as mulheres. Entre os francezes princi
palmente apontão-se muilos destes exemplos. (Leu 
o § 2.•) 

Pela maior parte os estrangeiros vêm buscar 
dinheiro ao Brazil, e poucos são os que ·trazem. 
Não é preciso apontar exemplo.;, porque isto 
é bem sabido. Porém ainda que tragão comsigo 
fundos proprios para o seu commercio. ou para 
qualquex· genero âe industria, não se pôde dahi 
tirar argumento, para se concluir, que o seu animo 
é residir no paiz, e fraternizar com os seus habi
tantes. Logo qtte os seus interesses o chamem a 
outra parte, apuraráõ tudo, e deixaráõ o paiz. Con
venho portanto, sómente na parte deste p;u·agrapho 
em que se indicão os bens de raiz, mas eu ·quizera 
que se declarasse com especialidade a agricuUura. 
Aquelles, que se dão a csle ramo, são os que mais 
animo apresentão de fixar a sua sorte no nosso ter
rito rio, e sujeitarem-se ás nossas instituições. 

Conforme a minha opinião,a naturalisação não devll 
ser concedida, em regra geral, senão depoisdo domi
cilio de dez annos contados. (Apoiado geralmente). 

Admitto excepcõcs a esta regra, e diminuiria este 
numero de anrios conforme as circumstancias, que 
concorressem na peo;soa do C'.itrangeiro. Aquelle 
que tivesse casado com mulher brazileira, e mos
trasse um estabelecimento em agricultut·a de avul
tado valor, teria a dispensa de 4 annos, e obteria a 
carta de naturalisacão com a residencia continua de 
6 annos. Aquelle • que viesse propagar alguma 
sciencia ott arte de utilidade, ou que trouxesse al
gumas machinas de grande interesse, ou viesse es
tabelecer alguma fabrica de vantagem para o paiz, 
deveria ser ainda mais contemplado. Eu até que
reria que ácerca deJ;tes houvesse toda a consi
deração, que fossem ainda mesmo convidados por 
modos indirectos, porém esta observação não é 
para esta lei de naturalisacão, pertence a outras pro
videncias, que se hão de dar. 
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O prazo de quatro annos será bastante para os 

portugoJ.ezes se naturalizarem entre nós, porque 
elles são nossos parentes, nossos irmãos, delles des
cendl'lm')" . p~ .. r,;u\lo só a respeito delles eu admil
tiria o prazo de 4aonos. 

Finalmente se qualquer estraiJgeiro fizer ao es
tado serviços tão relevantes, que mereçào uma formal 
demonstra1·ão do reconhecimento da oacão, esse 
caso deve" ser exceptuado inteiramente dâs regras 
estabelecidas, que não .pódem militar nesta bypo
these especialissima. Eu mando já uma emenda á 
mesa. 

Tendo a!.'lsim fallado , eO\·ion á mesa a seguinte 

« EUENDA 

a Lo- Regra geral; os estrangeiros devem de 
ficar naturalisados com dez annos de domicilio no 
imperio sem imerrupção contados da sua primitiva 
residencia. 

« 2.0 - Será naturalisado o estrangeiro, que 
tendo casado com mulher brazileira, tiver um es
tabelecimento de oito contos de réis em bens de raiz, 
com seis annos de residencia continua. 

u 3.0 -Igualmente o estrangeiro que houver tle 
estabelecer uma fabrica nova em qualquer ramo de 
industria, sendo julgada util á nação, com cinco 
annos de residencia continua no Brazil. 

<< 4.0-0 portuguez poderá ser naturalizado com 
quatro annos de residcncia continua no Brazil, 
tendo ollicio, occupação, ou induslria, de que possa 
honestamente viver, bens de raiz, qualquer com
mercio, ·agricultur<~, ou rendimento annual de tre
zentos mil réis. 

« 5.0 - O governo poderá concedt•r carta de na
turalização a qualquer estrangeiro, por serviç?s 
feitos ao estado com um anno sómente de resl
dencia. 

« Pacoda camara dos deputados, em 30 de Junho 
ltc 1826.- O deputado, Cruz Frrreira )), 

Foi apoiada, e entrando com a materia em dis
cussão, pediu a palavra e disse 

O SR. VAscoNCELLOS :-Sr. presidente, eu de
sejava que o primeiro projecto, offerecido pelo se
nado, passasse intact'l, e fosse plenamente appro
vado por esta camara. Porém eu encontro tantos, 
c taes inconvenientes a respeito deste, que se nos 
otTerece, que não posso deixar de declarar a minha 
total desapprovação. . . 

Eu pois me opponho a todo o proJecto; e cre1o 
que á vista das razoos, que vou enunciar, a camara 
lhe negará o seu consentimento. ll~conhe~o a ne.
cessidade, que temos, de homens, mdustna, capt
taes, etc., desejo ardentemente que 9 Brazil se 
augmente por todos os meios decorosos, mas não, 
concedendo-se cartas de naturalizacão, como se 
pretende por este projecto; nem c·oncebendo-se 
um. {lfOjeclo de lei por semelhante maneira. 

Pr1meiramente eu não posso conformar-me com 
esta idéa de estrangeiros naturalizados e meio-na
turalizados, idéa que eu não encontro na consti
tuição: e · ne~ta. parte cu até o julgo opposto á 
mesma constttu1cao. 

Porém para nã~ al_ter.ar a ordem, em q~e vêm 
dispostas as matenas, ue1 fallando pelos artigos. 

Temos neste 1° art. uma doutrina, que reprovo. 
(Leu o artigo.) Aq~i s? fa.z a respeito dos estran
geiros uma excepçao . as le1s geraes. 

Pelas nossas leis nmguem póde fazer uma decla
ração valida sobre sua pessoa e bens, senão tendo 

25 annos completos, e neste artigo concede--se esta 
faculdade na idade de 21. 

E qual é a razão, porqne havemos de principiar 
a alterar o systema da uo~sa l·:gisla~ti<o? E para 
qt..e conceder-se este privilegio aos estrangeiros? 

Poderáõ estes deixar a sua palria, c !'enunciar 
aos direitos e fóros do seu paiz, como quer o artigo 
entretanto que um brazileiro, que pretende fazer 
uma renuncia, deve esperar a idade de 25 annos ·~ 

Serão os estrangeiros dotados pela natureza de 
mais talento! Será a sua razão desenvolvida em 
merios tempo, do que acontece entre nós? Não sei, 
qual é a razão disto. 

Diz mais o artigo-domicilio fixo no imperio.
Que cousa é domicilio'? .E' a ilabituçl!o rm qualquer 
paiz com animo de residir neHe. 

Ora concedendo-se a naturalização completa 
áqueUe, que tiver o domicilio de dez annos, sem se 
declarar, desde quando se deYe contar este prazo, 
segue-se que uma criança de 11 annos Yíndo 
habitar entre nós, estará na idade de 21 habil para 
com a naturalização goz:tr de todos os direitos de 
cidadão brazileiro. 

Porém se o domicílio só se entende havendo 
animo de continuar a residir, como se poderá dizer, 
que um menino de 11 annos tem sufficiente n.zão 
para regular o seu animo, e fatuldade para pro
duzir efl'eito legal? 

Isto é suppür um impossível; e admittindo-se 
semelhante principio, confunde-se a idéa de domi
cilio no se-ntido jurídico. 

Como se póde suppõr em uma criança de 11 ou 15 
annos urna vontade livre para renunciar os dil·eitos 
do seu paiz, e sujeitar-se aos encargos daquelle, 
em que reside I Portanto a residencia durante a 
menoridade não póde de maneira alguma ser qua
lificada como o domicilio legal: é propriamente 
uma habitaçã~ sem proposito algum de tomar in
teresse pelo pa1z. 

Ora falla-5e neste artigo em 4 annos de domicilio 
fixo no imperio, e em outro lugnr se diz r~sidencia 
com animo de permanecer. 

Isto não é pequeno motivo para duvidas ácerca 
da intelligencia; porém o que por agora occorre 
é declarar-se o modo, como se ha de conhecer deste 
animo de permanecer. 

Como se ha de decidir, que um homem, que veio 
tratar dos seus negocios, trouxe e consen-ou animo 
de permanecer sempre entre nós? 

Eu creio que em rigor se não póde julgar ao 
certo dos actos internos dos homens : ninguem 
tem o poder de penetrar o recondito do seu coração; 
porém lambem não duYido affirmar que só porque 
um estrangeiro veio estabelecer-se no Brazil por 
seus interesses particulares, trazendo os seus ca
pitaes, ou a sua industria, se possa contar com 
algum grão de probabil.id_ade sobre a sua firmeza 
de identificar a sua condtçao com a nossa. 

E' preciso certamente quo elle .dê outros signaes 
menos equívocos da sua ,·ontade smcera senhores, o 
homem sem grandes motivos não deixa o seu paiz. 
renunciando-o para sempre. Renunciar o seu paiz 
quer dizer renunciar os seus costumes, os seus 
parentes, as suas leis, e muitas vezes a sua religião. 

lslo não se pratica de ordinario de boa fé, ou sem 
esperança de avultados interesses. 

E' pois mister a maior vigilancia sobre estes 
signaes de amor cordial ao no,•o paiz, que se 
adopta, para não sermos o ludibrio das nações 



Câmara dos Deputados - Impresso em 02101/2015 15:07 - Página 8 de 20 

336 SESS . .\0 E~I :30 DE JUNHO DE 1826 
estranhas; o a lei deve aeautellar todas as fraudes, o modo de contar o tempo de residencia. A com
que se possão commetter, para a tornar illusoria. missão nos facilitará o meio de pôr as emendas em 

No § 1 o se especifica como uma das clau- harmonia. 
sulas neccssarias para obter-se a carta de natura- O SR. BAPTISTA PEREIRA: -Sr. presidente, bem 
lizac.1o o ser casado com mulher brazileira. que seja de summa importancia e conveniencia o 

EÜ acho que este requisito é inutil não só pelas abrirmos os braços aos estrangeir<>s. receb~ndo com 
razões sabiamente expostas pelo illustrc prcopi- benigno acolhimento a homens, que dca:ando o 
nante, mas muito principalmente á vista do expresso se!l paiz natal, despresando os fóros do sólo, q'!e 
no § 2. 0 Neste se declara na 2• hyputhese que o lhes deu o ser, vêm procurar a nos~ adopçao 
estrangeiro, que tiver 4 ~!'nos de domicilio ~ um política, preferindo o nobre titulo de cidadão 
rendimento de 200$000 rms; póde ser naturalizado brazileiro; comtudo não nos fascinemos em objecto 
independentemente de ser casado com brazileira: que demanda a maior circunspecção ; cumpre pois 
logo porque razão se ha de exigir o ca~amento na discussão deste projecto obrar com cautella, 
daquelle, que tendo os mesmos '! annos professa legislar com pmdencia, c consultar primeiro que 
um officio, de que póde honestamente viver com tudo os nossos interesses. 
sua mulher, c que póde muito bem exceder o Sr. presidente, se cu não visse o att. 2° e quão 
rP.ndimento de 300$000 réis'? Portanto, ou se deve perigosa é a sua doutrina, talvez me inclinasse á 
:-isca r essa clausula do ~ lo, ou accrcsccntal-a mais alguma condescendeucia; porém a i<léa, e 
no § 2°. lembrança, a que elle me induz, desperta todo o 

Falia-se tambem no§ 1° em-officio, occupação, receio do meu coração. 
prot1ssão.- Eu creio que todas estas idcas se Ninguem poderá negar que o "Brazil tem grande 

• :omprehendem na palana-industl'ia-pois per- precisão de augmentar os seus braços, c de artes, e 
~uado-me que aqui se não trat.a de officio publico. indltstria, que só os estrangeiros lhe púdem sub

Logo comparado este pamgrapho com o seguiu te, ministrar de promplo; porque os outros meios de 
púde resultar equivoco, e dar-;c:e lugar a davidas. augmentar a população ~ão I}a verdade tardio~. 

O vocabulo-capital-tambem me parece im- Conheco que a população livre e talvez um dos ma1s 
proprio, melhor seria se 5'3 dissesse-ralor.-De preciosos do todos os productos, como um grande 
mais neste lugat· suppõe-se que o rendimento de principio e fundamento da riqueza das nações e do 
\~'ÍS Eontos de réis é o ~e trczont~s mi!, réis~ raz~o poder dos imperios; toda ria é indispensav~l que 
u•: v. por cento :_ p01:em e5te~ 6:0001)00 r~•s, na() nesta adopção procedamos c_om a confrontaçao dos 
deve1·ao render tao somente <> por cento, porque no~sos interesses com as nstas e fins dos cstran
i"ln_um estado nascente o~ capi~aes di1o lucros n~uito I gciros. acautellando de sorte, q_ue uns c ou~ros se 
mawres, por IHm~r mais arllgo~, e!~ q~e podem utilisem, sem que nos pos5ao alg~m dm ror 
~er empregados, do que nas naçoes Ja alhautatlas, danmosos. Debaixo deste ponto de vtsta en vou 
como :-ão as da Europa. . .. entrar na analyse do art. 1•, bem que pela ligação 
~a realidade quem tem no lkaztl G:Onogooo re1~, entre si eu não me limite só a elle. 

não recebe simplesmente o rendimento de 300$000 Diz ,; arti"'o-púde obter carta de naturalização, 
réis, lucra muito mais. Façamos a conta ao que rendem · todo o estran~eiro, que tiver 21 annos de idade, etc. 
os capitacs d•l banco; alli cada acçào de 1:000$000 Sr. presid~nle, a constituição exige 25 annos 
réis rende 150$000 réis por anno. Até me parece para poucr votar, c porque exigirá este artigo a 
que se devia taxar a quantia, com que se pôde idade de 21? Não é aquella idade, em qne as nossas 
honestamente viver, em attenção ás localidades, o leis t1~m marcado a maiQridade, c a aptidão para os 
não em uma generalidade tão ampla. actos de mais conseqnencia '? Sem duvida. 

Segundo a verdadeira intclligencia deste pa- E' verdade que um estrangeiro, tendo 21 anno~, 
ra~t·apho pela flirma,, . em que se acha •. um estra!l- poderá hem julgar da conveniencia ou desconv~
geJro com 300SOOO re1s de renda no R10 <le Ja.nClro niencia do seu novo estado, etc., mas eu uao 
não porleria ser naturalizado. (Leu o § 3.•) descubro a razão desta excepcão, quando por outro 

Aqui se diz-ser \·ersado e di:;tincto em alguma lado atacão-se a constituicão, ·e leis do paiz. 
csiencia ou arte liberal, et_c.,-e depois se _accres- Continúa o artigo-e quatro annos de domicilio 
centa-:-ou que por este mot1vo goze. de pensao, e_tc. fixo no imperio.- Sr. presidente, para que se 
-Porern esta segunda clausula. e des_necess~na; exigem estes quatro annos? . . . 
porque uma vez que o estrange1ro. esta acr~dltado Será para se verificar o deseJO,. o. ammo, a. dJs
pelos seus talentos, e tanto que pode ser JUlgado posicão de querer continuar a res1d1r no Braz1l, e 
~erecedor de cntl'ar !10 gremio da naç~o brasileir~, ser nosso concidadão 't Será para se reconhecer ~a sua 
nao deve entrar em hnha de conta a CJrcumstanCia boa conducta? Se estas são as razões de tal ex1gen
de perceber alguma pensão. cia, eu as acho bem futei~, porque em tão cur_to 

De!flais a palavra-~rdenad~----:-suppõe ~~~?~rego espaço de tempo nada se púde concluir:. o coraçao 
publico. E como se pode admittJr a poss1blltdade do homem não é tão faeil de deseortmar; c as 
de se conceder emprego publico ao estrangeiro não circunstancias do momento não valem nada 't 
naturalizado 'f Consultem-se as ord. li v. 2 tit. 55, e 56, confron-

1\luito se me offerece dizer ácerea da doutrina do t~m-se com a constituição tit. 2° § 1°, c então se 
§ 4.0 Porém attenta a desharmonia, que tenho conhee~rá que não devem<?s aug~nentar ~ favor por 
notado nas materias deste artigo, eu sou de parecer esta fe1to, tendo em consllleraçao o quao acautel
que este projecto vá á commissão de leis regula- ladamente procedião aquellas em pequenas ~onces
~entares, para que das eme~~as que .se off~recerer.n sões aos "?es~o~ ~at.uraes; e supposto se diga que 
forme uma redacção, que fac1hte a d1scussao; pms as nossas msbtu1çoes deve_m cazar com_ o tempb e 
á vista da confusão e desordem, em que se achão as idéas do presente, todavm releva nao marc ar 
materias, não se póde f!leditar_, e raciocin!'-r sobre cegamente. _ _ ~ 
ellas. Eu me opponho a doutrma sobre a 1dade de Tambem conheço as poucas excepço_es da nos,a 
21 annos, sobre os quatro annos de domicilio, sobre. legislação a tal respeito, mas a isso d1go que nem 
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podemos argumentar com ellas para formar uma Diz o resto do paragt·apho- ou do rendimento de 
1·egra ge1·al tão perigosa, nem as épocas erão as trezentos mil réis annuaes.- Sr. presidentE-, ou eu 
mesmas; além de que resta provar a ut1lidadc pro- não sei dar valor a esta quau tia, ou ao direito de 
veníente de taes excepcões. cidadão; trezentos mil r~is! Qualquer caixeiro ga..;. 

Continúa o artigo_:_justificando mais: l•, ser nha esse dinheiro, e eu a qualquer caixoirl.l não 
easado com mulher brazileira. concederei o mais respeitavel dos direitos brasilei-

Ta!vcz neste artigo se tivessem dous fins, aug- ros. 
mentar a população, e prender o cstrangeito ao Não duvido concordar na doutrina dos§§ 3° c -!•, 
paiz: convindo na justeza do primeiro, eu quizera comtanto q11e a qualificação de tacs meritos c ser
que no segundo se ligasse a condição de-se tiver vicos seja feita perünte o poder lcgislatiro. A.naçà•J, 
filhos-porque cslcs são os ·verdadeiros grilhõrs : o que percebe taes beneficios, é quem os deve quali
mesmo bruto se sensibilisa ao terno gemWo da sua licar. {Apoiado geral.) 
producção ; ~im, Sr. presidente, os filhos, estas Sr. presidente, é preciso partirmos deste princi
doces metades do nosso coração, quanto poder não pio, que facilmente se despreza o que facilmente 50 
tem sobre a nossa conducta e proceder? consegue; consultemos o nosso coração, e elle nos 

As sauinas uispozerão, os filhos decidirão a paz. confirmará e:;ta verdade ; e em ma leria tão melin-
0 interesse muitas vezes (!onvida no consorcio, drosa convém muito ter diante dos olhos os factos 
perdido, ou frustrado elle, perecem os effeitos tanto antigos, como modernos, e attendermos á 
daquellc, só os filhos 11ódem consolidar a sua conducta de nações mais provi-leias. 
duração. Eu vejo a constituição concedendo ímmeusos pri-

Quanlas vezes o homem resentido, e colerico vilegios, de que goúio os estrangeiros, como cida
esmaga sem cffeito o desejo de Yinganca á vista dãos temporarios, v. gr. o direito de propriedade, 
t:onciliadora de um pequeno filho'? Sr. presidente, o de não ser prezo sem culpa formada, a sua casa 
ú preciso ser pai para poder avaliaL· tão caros sendo um as:ylo sagrado, etc., etc., e não será isto 
•:fi'I"Jitos. bastante para termos grande allluencia de e~trangt:>i-

Contímía o paragrapho-tendo oficio, profi,;são, ros, que nos tragão as artes, as sciencias, etc.? 
ou occupação, de que possa honestamente ,·iver.- Sr. presidente, qual o governo, onde se não te
Agora vejo eu quão pouco seja este dir~íto, que nhão reservados certos direitos súmente aos oriun-
outras nnçües tanto têm mesquinhado! . dos do paiz '! 

Pois um estrangeiro criado de servir não tem Demais, Sr. presidente, cu estou convencido <J il•3 
nfficio, de que viva? E só por isso pótle ~er nosso .por via de regra o estrnngeiro s•.í quer pt-.Hc c~ào ·~ 
concidadão, passados 4 armos? Não, Sr. presidente, fa-ror no commercio; o seu fim é ganhat· dinheir<J; 
Yamos mais ue,·agar, tento no negocio; eu a\·alio nenhum ...-em para entre nós !>Cl' vereador e amo
•·m m•üto esta qualidade, e sendo em extremo tacel, etc., ao menos esses que até agora chamava
franco, por agora lisonjeo-me de ser mesqt.inho. mos propriamente estrangeiros; e como podemos 

Diz mais o § 4°- possuir no imperío ou um suppur o contrario? A qualidade de estrangeiro não 
capital de 6 contos de réis por bens de raiz, com- traz tantas isenções? E quem pensando bem não 
mercio, e industría, ou mostrar tet· o rendiruent() dirá que este projecto é uma lei de onus? :\ão sei 
ammal de trezentos mil róis. que mysterio descubro nelle! 1 1 

Sr. presidente, é sem duvida, que o proprietario Sr. presidente. depois qtte llom:~. deixou de dar 
de bens de raiz tem por interesse proprio a neces- apreco ao jus Ciritatis, e que toda a Italia corria a 
sidade de se ligar ao paiz, a que aquelles so tomât· parte nas decisões do furo, àesappareceu alli a 
achão unidos, e por conscqueucia tem de interes- liberdade. Um estrangeiro tem sempre no coraçã<J 
sar-se pela o~·dem das cousas desse lugar, e pelas vicejantes ns raizes do lugat· em que nasceu; em
leis, que a protegem; a propriedade em raiz será bora clle diga o contmrio ; por mim o julgo, que 
um titulo attendivel, porque o não proprietario é tendo estado em algumas grandes cidades, sempre 
cidadão de todo o mundo, e precisa de um esforço me parecerão inferiores a essa encantadora villa de 
continuo pnra se decidir pela sorte de um terreno, Campos, e aos prazeres que embalarão a innocentc 
que lhe é facíl abandonar sem prejuizo; ahi nada mocidade. Perde-se a reflexão, e falla a n:~tnroza. 
o prende ; elle precisa de combinações bem finas o Portanto ea estou radicalmente convencido, de que 
profundas para preferir o bem presente ao futuro ainda que os estrangeiros vivào comnosco, qual.ro, 
ideal, e não se ingerir em processos, que lhe pos- seis ou dez annos, elles sempre serão filhos de In
são subministrar maiores vantagens. glaterra, amantes de Inglaterra, filhos de Fl'an~a, e 

A propriedade é como uma caução, que a socie- amantes de França : emquanto o interesse os con
dade exige daquelle, a quem vai investir de novos vidar serão brazileiros; concluído aquelle, adeus 
podet·es, e como um penhor de responsabilidade, Brazil. 
mas o que são 6 contos de réis'? Sr. presidente, quaes forão os mais encarniçados 

Qualquer choupana vale esse dinheiro, e mui fa- inimigos de Portugal, quando os francezes o inva7 
cilmente se vende 011 se despreza por qualquer dirão? Os naturalisados francezes, e os que alu 
esperanca mais vantajosa; portanto não se preen- habita vão á 30 e 40 annos. Quem fez correr desa
che nesse capital a razão, porque me decidia. Na piedadamente o sangue na revolução franceza 1 
mesma razão ou peiores estão os commerciantes, Estrangeiros do mesmo lote. Eu me abstenho de 
cuja patria é onde lhes ni o interesse, elles verifi- apt·esentar os nomes de malvados, que figurarão nos 
cão a sentença do poeta-Omne solwn forti patria paizes apontados, porque elles são conhecidos de 
est, ttt piscibus mquor. todos. 

Emquanto á industria este nome é mui generico; Por outra parte quão restrictas na ma teria em 
um sapateiro tem uma industria, um padeiro tem questão não são as nações civilisadas, onde a sua 
uma industria, o barbeiro tambem a tem, etc. ; e e:dstencia política está consolidada, e não tão pre
devemos ser tão liberaes com estes como com um caria como a nossa'! Nem me argumentem com o 
machinista de primeira ordem? De certo que nãiJ. favor, que a Inglaterra concede á marinhagem es-

85 
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lrí!nha, porque um não póde reagir contra 20; e 

menos com a conducta da A.merica do Norte, por
que o futur<.) ainda não está decidido ; c quando 
esse argumentv não concluísse, a.s circumstancias 
túo são identicas. Só a difTerença de religiãD entre 
!rlandezes e inglezes constitue uma grande quebra 
d(~ direitos entre povos irmãos; c s6 nós pretende
mos amalgamar tudo, e dnr sem escolha o que temos 
de melhor? Vai um brazileiro á Inglaterra; sae de 
Jd sem condecoração alguma; .,-em um inglez ao 
·Brazíl, dá-se-lhe tudo. E que resulta daqui? O des
prezo de~sas concessôcs ; ext'mplos temos de mui 
frrsca data. 

Boas leis. roligiosamente executadas, é quanto 
hasta para convidar os estrangeiros ao nosso paiz; 
P se d~>poís de longo tempo elles estabelecidos, ca
~ados e rom filhos, se quizerem naturalisar, os 
adoptaremos; porém só com quatro annos de do
micilio! Só com trPzentos mil réis de renda! ..• 
Nunca, nunca, e nunca. 

Sr. presidente, quando o Brazil se declarar em 
t;uerra contra a Fran~a, o francez será franc('z, 
quando contra a Russ1a, o russo será russo, etc., 
muitos Themistocles appareceráõ : o amor da patria 
é congenito com o homem; o mais que este póde 
fazer, sendo grato, é ficar neutro ; o procedimento 
contmrio só apparece por vingança, e resentimento. 
Conrlúo dizendo, que se esta lei passa, qual veio do 
senado, devemos já d:zer - Oh I minha patria! l 
Eu YOU mandar á lllesa a minha emenda. 

Concluído t•stt· discurso, mandou á mesa a se• 
;;uinte 

cc EME:SD.\ 

<< Proponho que no art. 1° em lugar de 2_l.a~nos, 
se púnha 25; em lugar de 4 annos de donuc1ho, se 
1liga lO annos. 

semelhante concessão naquella idade vem a tornar 
a condição do estrangeiro naturalisado muito supe
rior á dos naturaes da mesma idade, aos quaes a 
consíituicão nega o exPrcicio de ecrtos direitos polí
ticos, coino o de eleger e ser eleito. 

Por consequencia nesta parte o projecto é opposto 
á constituição; e até persuado-me que houve en
gano na formação do paragrapho respectil·o. O 
Sr. Vasconcellos examinou mui bem a doulrina 
deste artigo, e mostrou as outras incoherencias sa-
lientes 11ue nelle se notão. . 

Sobre tudo eu não posso concordar no disposto 
nos §§ 2°, 3° e 4:.° Ficar a qualificacão do merito 
litterario, e da impor tancia dos servi1;Ôs ao governo! 
Estes dous casos fazem uma cxcep~ão da lei, que só 
por um privilegio póde ser nltcrada; e um privi
legio só por lei póde ser concedido: é um acto do 
poder legislatin·, e não do executivo. 

Um estrangeiro, que entra para o gremio da 
nossa nação, vem ter pacto no nosso pacto social, 
vem incorporar-se, e identificar-se comnosco; deve 
portanto ~er reconhecido, e qualificado pela mesma 
nacão, quando só {!elos seus merecimentos pcssoaes, 
ou 'pelos servicos feitos á nacão se julga digno desta 
graça. Portanto nesse caso· pertence á assembléa 
conceder a isenção da lei geral, quebrai-a, por 
assim me explicar, em favor das suas qualidades, 
ou em reconhecimento dos seus prest.antes serviços. 
Uma resolução do corpo legislativo dev6 ser o ti
tulo da sua admissão, e esta resolução deverá ter o 
caracter de lei, e passar por todas as formalidades 
até á sancção imperial. 

Eu creio que assim se pratica na Franca. Emfim 
eu mandarei uma emenda sobre a materiá. 

O Sn. Cauz FERREIRA ·-Na França não se con
cede a naturalísação por uma lei: está isto á dispo
sição do governo e do conselho de estado. 

A e~tl' tempo Yierão â mesa as seguintes 

« EMESDAS 

« ~ 1. o Qu:mdo diz- casado com mulher brazi
leira:.....se accrescente-tendo filhos della.-Em lu
gar-de honestamente viver; se diga-tendo um 
conto de réis de rendimento. 

<< § 2.o Seis contos d~ réis em bens. de raiz-se « Proponho a suppressão do§ 3.0 -0dorico. » 
diga- dez ~ontos.- AgriC~tltu.ra-se aJunte- pro- cc No § 4° em \""ez da expressão-pelo governo-
pria ou foreira corr.. 1.JemfetlOW\S do terço do valor lêa-se-pelas camaras.-Odorico. )) 
tlo predio, c no ,·alor de dez contos. forão lidas pelo Sr. primeiro secretario; e apoia-

« § 3. o Ficando a qualificação do merito ao co- das entrarão em discussão. Então tendo obtido a 
nhecmwnto do go,·emo-se diga-ao conhecimento pala na orou nestes termos 
do poder legbl~tivo. . S 

c< § 4.o Serviços reco1~hec1dos pelo governo--se O Sn. MAncos ANTO~Io:- r. presidente, todas 
uie:a-pela nação.--/Iapltsta f'ercll'a. ,, as nacões antigas e modernas têm sido escrupulosas 
~ em cónceder este privilegio de naturaltsação, ou 
Foi apoiada; c continuando a discussão, teve a fôro de cidadão. 

palana Entre os athenienses sómente erão cidadãos os 
O SR. CRuz Ff:RREIRA:- A conces~ão d?s direi- filhos de dous athenienses. A gloria de Athenas, e 

tos políticos na 1dade de 2_1 annos ~ derivada de , a felicidade de toda a Grecia foi, que nunca se ti
uma lei •.. donde se extr'!-lno a doutr~na deste pro- yesse sabido, que Themistccles era filho de uma 
jecto ... (Não foi entend1do pela rap1dez com que estrangeira, porque então nem gozaria certamente 
fallou.) dos empregos, que lhe forão conferidos, nem teria 

O Sn. OnoRICO 1\IENDES :-Sr. presidente, depois sido tão estimado, e honrado. Entre os romanos, 
do que tão egregiamente tem sido ~xpendido por todos sab~m, _quanto se diffi.cultava a concessão do 
dous illustrcs depu~ados, que analY:sarao es~e arhgo fõro de .Cld!ld.ao! . . . 
1)ouco me resta t.llzer, sem repetir, a maior parte No prmCipio da sua repubhca so era concedido o 
dos seus pensamentos. Comtudo exporei algumas Jus civitatt~s áqul'lles, que tinhão nascido em R?ma 
idéas. de pais romanos: estas erão as condições essenmaes 

Não posso, Sr. presidente, não posso admittir a requeridas em todos, que se dizião cidadãos r?ma
concessão dos fóros de cidadão brazileiro a um es- nos. Depois ampliou-se esta graça: pela Itaha se 
tran«eiro de 21 annos de idade, sejão quaes forem forão coneedeudo estes privilegias, sempre porém 
as s1fas qualidades. O Sr. Baptista Pereira já decla- com alguma reserva sobre os seus effeitos. Lem-
1·ou a mesma opinião, e a firmou com fortíssimos bra-me um facto historico. 
argumentos : mas eu os adianto a mais, e digo que Pedindo a filha de Augusto a seu pai o fôro de 
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cidadão romano para seu marido, recusou Augusto presente, e fundado n'elles declararei as minhas 
dar-lh'o, dizendo que ante:; queria abrir os seus I idéas a respeito do projecto, que está em discussão. 
thesouros, o esgotai-o!", enr1que~endo o ~arido de Parere-mc qlfe nelle a primeira regra, que se de\·e 
sua filha, do que dar-lhe este foro. Depms que os 1

1 

estabelecer, e a mesma, que apontou o illustre de
costumes, e as primeiras instituições forão deca- pulado, que mandou a 11mentla ... m~sa. E' re"'l'a ge
hindo entre os romanos, tambem se principiou a ralmente recebida que um estrangeiro que tem re
abusar daquellas concessóe~, de sorte que v~lgary- sídencia fixa e cu_n~inuada de lO annos em um paiz, 
zou-se por todas as conqu1stas o foro de c1dadao tem ganhado affeu.ao e amor a esta sua nova patria, 
romano, resultando a progressiva perda do seu va- c adquirido certo conhecimento dos seus costumes. 
lor; o que não contribuio pouco para a ruína do leis, o mais circumstancías physicas, moraes e po
ii_Ilperio; porque ningnem mais quiz ser verdadeiro lilicas do mesmo paiz, e pócle portanto obter a 
c1dadão ; e Roma caminhou para sua destruição ! carta de naturalisação. Esta pois devo ser a primeira. 

Ora estes que assim erão cidadãos romanos go- clausula. Eu porém addicionaria outras condicóes, 
~avão dos direito!' civis ou polilicos, ou de ambos e é, que aos estrangeiros, que pedissem o privi
JUntamente, conformo a qualidade do foro. Fazia-se lC'gio de cidadão, não bastasse só mente a residencía 
esta distincção: os direitos civis dos romanos con- de 10 annos em qualquer província do imperio, 
sistião em geral; primeiro, em não soffrercm a pena ma:; que ainda fosse necessario que exercessem 
de açoutes; e de tal privilegio se valeu S: Paulo. qualquer arte ou industria, tendo a idade de 25 
quando o quizerão açoutar. annos, como lembrou um i !lustre membro, poste 

Este é um facto historico. Outros effeitos dos di- ·que me uão pareca de absoluta necessidade a clau
reitos civis erão de poder fazer testamento, nomear sula tla maioridâde da lei geral, porque os estran
tutores a t:eus filhos, etc., etc. Os direitos políticos geiros podem vir do 5eu p:üz ainda mC!uores em 
consistião na faculdade de entrar para os empregos companhia de seus pais, residir e viver com elles de
publicas. ter voto nos comícios, etc .• etc. Quando pois baixo da sua tutelia. e neste tempo de habitacão 
se concedia a algum estrangeiro o foro de cidadão ganhar amor á nossa terra, e animo de adquirir o 
por sen·iços, muitas vezes se reservarão estes direi- direito de domicilio. t>odem muito bem scgu !r (.' 
tos políticos, e não se faculta vão em toda a extensão: exemplo de seus pais, pois de o1·dinario, se os país 
e outras vezes até se lhes negavão inteiramente, se estallelecem definitivamente em um territorio, 
concedendo-se apenas os direitos civis. tembem os filhos o abração. 

Esta foi n pratica geralmente obsen·ada entre as Portanto approvo a clausula do domicilio de lO 
na~õ~s antigas, e não revolvo mais a historia destes 10 annos, c quizcra que ella fosse a regra pritlla, 
seculos, porque logo teve nascimento o gover·no para que possa ser adrniUido qualquer estrangeiro a 
feudal, que poz em desuso todas aquellas insti- gozar dos fóros de cidadão brazileiro, comtanto 
tuições, e confundio todos os direitos. Desappareceu que este mesmo exercite alguma arte ou occupacào, 
então o fôro de cidadão, todos erão ou senhores. ou não sendo porém a de criado de servir, do que tÍad<1 
vassallos e escravos. Examinando porém a historia aproveitaria a sociedade, em cujo grcmio vem 
moderna, e lançando as minhas vistas sobre a legis- entrar. 
lacão das nacões, que se distinguem na Europa, A respeito dilS rendas, eu lambem estabeleceria 
observo que ainda ellas tem muito cuidado e des- uma regm como de cxcopção, ü ú q:.w os que fossent 
velo a respeito da concessão do foro de cidadão. Se casado~ com mulher brazileira, tendo 200$000 an
acaso vou revolver a historia da Inglaterra, Bla- nuaes, e 4 annos de domicilio, podcssem ser na
ckstone pondera que a nação ingleza não o concede, turalisados, por que o homem, que faz uma alliança 
senão depois de 10 annos d!l domicilio. condição, matrimonial com mulher brazileira, c tem um es
sine q~ta não é facultada a carta de naturalisação. tabelecimento de nlgum modo rendoso, mostra por 

E na verdade só aquelle homem, que permanece este acto que deseja sinceramente ser cidadão bra
por espaço do tempo consideravel em um paiz, póde zileiro, e unir a sua á nossa sorte, e por isso não se 
ter adquirido conhecimento pratico do mesmo paiz, requer a seu respeito a pront de mais prolongada 
e ganhado affeicão áquella pat·te do globo, que lem residencía. l1or estas idéas eu organizei um novo 
adoptado como· sua patria. Este pois é o funda- projecto, que póde servir como emenda ao que nos 
mento principal, este é o primeiro qttesito, que veio remettido do senado. Eu o voa ler. (Leu a 
exigem os inglezes daquelles, que pretendem entrar emenda abaixo transcripta até o§ 3°, e interrom
para a sua sociedade. I peu !l leitura dizendo). Esta doutrina é deriva da da 

A legislação franceza, é "·erdade, nos annos re- le. gislação ingleza ; e é uma cxcepção, que elle~ 
volucionarios concedia o pri,·ilt-gio de cidadão ao fazem da lei geral a bem da sua marinha nacional. 
que tinha '7 annos de t"esidencia, mas actualmente Aquelles marinheiros, que em tempo de guerra ser
não é assim. Agora exigem-se 10 annos de domi- virem por dons annos nas armadas, serão natura
cilio para se con~eder foro de cidadão, e exceptuão- lisa dos ipso facto : c esta é a excepção, que· 
se sómente aquelles, qtte tem praticado importan- eu lambem quereria que entre nós se fizesse, por 
tissimos serviços, porque estes então, segundo um que tenho em consideração, que sendo o Brazil 
decreto de Luiz XVIll, poderáõ gozar dos direitos uma potencia marítima, e havendo grande neces
politico", mas é necessario verificar a qualidade dos sidade de marinheiros para a defeza do estado, é 
serviços perante as camaras legisla ti v as para po- justo que se conceda esse privilegio a favor de quem 
derem gozar desse indulto e graça especial. Na Al- nella servir dous annos. 
lemanha prevalecem os mesmos princípios, ali não Obscn'O que muitas nações da Europa concedem 
se concede facilmente este direito de cidadão, é pre- o fôro de cidadão ao estrangeiro, que se distingue 
ciso domicilio de 10 annos. e nunca se faculta ao por algum serviço relevante, e de muita impor
naturalisado o direito de occupar os empregos tancia, sem hayer dependencia de domicilio. Assim 
publicos. praticarão os suissos dando o fôro de cidadão a 

Eis aqui os princípios recebidos geralmente por Luiz XI, rei de França. Os romanos muitas ,·ezes o 
todas as nações cultas dos seculos passados, e do facultavào por semelhante motivo. 
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?ar•'Ce pois, qu.,. conformando-nos C·}lll as l~~gi:e:la- ·cultura, manufactura, ou commct·cio, t~ndo de renda 
·:ões antigas e modernas, se poderia con•-:!!d•·r •) di- ' líquida duzentos mil réis annuaes, podcráõ ser na
reito de cidadão brazileiro úquelle, quP. íizes~e um turalizados depois de quatro annos de residencía 
serviço n~lcvante ou no mar, ou em tr3rra ao nosso con5ccutiva. 
<:>stado. ou qu~J fizesse alguma dcs~obertn de muita : '' 3. o Os que por oo• ts annos hem ser rirem na 
·.11ilidade ao Bwzil. Eis a razito por qu•! eu redigi ' marinha nacional c imj. ·ríal pocierúiJ obler carta 
r>;;tc art.i:;o pela fórma seguinte ... ( Lc>il o ~' 4• •.la . de naturalisação c sendo em tempo de guerra, fi-
•:menua ). : caníü por es;;e faeto naturalisauos. 

_·\..ccrescentci, por assim julgar n~c ·; ;;sario, uma : c1 4. 0 Os que pn!sl.an'm grandes e importantf's 
outra clausula, que inseri neste paragraplw.... scn·i._:os de mar ou terra, commandando alguma 
( Ieu o § ;).o J Esta condição é derivada da Jrgis- esquadra, cxerc:ito, ou di,•isão, c O!' <fUC de!'cobri
]a~ão franceza, que nào admittcos naturalizados aos rem algum inqmto de smnmo inten·s~f' ao Brazil, 
<.·mprego;:, sem •]ue estes teilhão mo~trado o :;eu me- podt>ritü conseguir carta ue naturali,:ac:fro de ei
:·ecímento perant•~ ambas as r.amaras, ús qna r,;: 1'0111- tladão iJI·aziieiru, aiJhla antüs uc let• completado a 
p:;\(! qnalífieal-o. Lá se exige esta sole111niuade. rcsideneia de dons anno;;. 

Far•~i mais algumas reflcxije;::, c lt·atarei :n·íncí- « 5. o Os cidadàos brazileiros uatornllsados g'>-
palmcnte dos direitu5 politices, s<>guintlo a cloutrin a zal'iÍô de todos os (i irei tos t;i,·i~. c ainrla os políticos 
do celebre escriptor Benjamin Constant. E,;tc pn- mart:ados no:> art.s . \:ll P !14 Ja eonstillliiJto do im
illicista distingue a naturez:! dos direi!(•;; politicos: pe t·io. Ficará c<Jmtudo em s.-•u vigor o nrl. 95 n. 2'' 
diz ellc, que parte deste:> direito;; e:o.:cr•~f> o r.idndilo, c o art. 136. ~em poderáü set· membros das nu
quando concorre. e vota para a eiri~:ilo d 'J-" reprt'- toriuéldc~ naeional'S c loc;ws, sem o consenso da 
;;cntantcs e autoridades politicn;::, e parte, quando é asscmhl~a l•_,gislnt.iva. 
'"leito rnemhr11 dús:>as autoridaues nncionaes on lo- « Paco da eamara dos deputados, 31J de Junho d•! 
t·acs. ~eguíndo pois c:>ta distint:'çào, 'Jtle me !'JI'•'C?e 1826.-' J/arcos Antonio de Sou:t; ». 
:m~ito lwm imagina~la, eu concedo neste parag.rapho :Foi apoiada, e teve Jag::r na discussão. Logo tPntlo 
'tll:_n~o aos naturahza?os aquell.a p~rtc dr1:; ~1re~tos tendo a palavra, orou por este modo. 
pnht1cos comprrhandtdos na pr1me1ra espeC!P, 1st o 0 S L . C . . . .;:: , -~·~ ... -,,d·Hl, 
:., qw' P?SSiiO concone1· par.a a eldção das autori- ~· R: 1" 0 01':!:-; 11 ~, • -_._ enc~-~~ .- a ncc, "- 1 

' ~: 
dad•:s 11M' IOIHIC=' e 1(\raes, por••m nfro lh(•O< fnculto os e. a~- ~Jreum~~1I?;c~Jas --~~~o~ m? .~b d~" totla_s .as ~!~,i
•' a -e"UIHlrt P."pt·ci" "P.mqtH' a :l""C•lbl'•·tl "'"lati\··, dH! .. ,... lluman ..... r. .. ta lc11 ata nac..;.onal..ar !',tl.lll., , 
"' " .... ' J• - · • - J " ' · · --·

1 '' .•.,, J.. ' '' ros ; 1111~ d s 11c '"d-·- que d ' "' " CI" ba<ead., ~obn~ a 
!'•'con!lcea nl'ilcs todos o;; retptisitos indi:'pensavcis: c 1

• " a 1 _ül "" . ~ ,~; ~ . ;, - " - , -· 
~ai';;: ;,:àÓ 1·onhccimentos, qnc hahilitcm. amor ao ncccsstdade, c uao se pode d _crl'lm .,eral!t1cntc, e 
:ruperic), " afl"ei•·iw ;i;; llfl:':'as lf·is. e sobre tuJo ú para todos os seculos. 
nc•ssa rnmtítuiri(n. Neste ponte) tlcYe haw·r (• maior Po;· C(onsequencia a lei da naturalisação dos 
.-·;;rrupulo. - estrangeiros deve v_ariar ~egundo as circumstancias 

O!Jserro qne na l·~~i~laçitO inglcza r)S nnturali- da populaçüo t.lo uneeno. Um honrado membro, 
zados nunca fnrüo admiltidos aos empregos ({liCl' que ~c. prec?dcu a _wlla:, reconheceu que a po
c·i\·is, quer mililarrs. O mesmo succetlia em Por- pu laçao c a ong~m p_nmana. de tudo u_ que .se chnma 
tugal na legi:;laçllo antiga: o rei n. Manoel até os nq~eza cu uma ttaça?, pol· 1sso que nao pude have1· 
cxduio dos beneficios ecclesin~ticos, c de serem ca- agrwnltura, commcrc!o, e artes, sem hawr braç?s· 
Yalleiros das ordens militares. Portanto parece Entrcta~llo., .Sr. J?restdente tendo elle.cstabclcci~O 
muito ajustado aos prinl'ipjos, t{UC profes,iio todas tae~ prmclp!OS, tu·ou m~1a conscquer~cta l~h·ez nao 
as naçi)es, e todos os sabios, que ainda que se con- mm.lo oxact~, porque .dtzendo .q~te e mmlo . co~
cedão aos naturalizados os dil·eitos civis, e a parte Ycn1cnto c ~usta a let,, que faclhtc a naturahsaçao 
do5 politicos r•:lath·a a ,·otação para eleição dos dos estraugc1~os, co~clue <Jill~. e.sta, qne se nos ?!!e
membros <las aut.oridades nacionae!' e Jocaes, o que t·ec? em proJecto, c preJUdtcwl porque fac1l~ta 
:;c:, por si muito vale, nunca se lhes faculte o acccsso mu1to, accrescenlando que as cousas~ que sem d•~
aos empregos de qualquer ordem, cmquanto não ~cu1dade se conseguem, se desprezao com faCl
forem para isso julgados idoneos pela assembléa Itdade. 
legislatiYa. Quem tt·az, Sr. presidente, os estrangeiros ao 

Esta é, senhores, a opinião qnc sigo sobre a ma- nosso paiz é n urgcncia, é a necessidade. é a es
teria proposta, opinião, que tenho e:nittido muito peranca de achnr melhot· fortuna na nossa terra. Se 
francamente, sem com tudo pretender destruir comtu'do houver leis duras, c prohibitivas de uma 
a doutrina do projecto, com parte da qual me con- plena naturalisacão, leis, que coarctem os direitos 
fórmo. Eu envio á mesa esta emenda, e peco ao devidos a todos· os estt·angeiros, elles não virão 
Sr. presidente, que a faça ler para completo cÓnhe- para cá. Por isso é preciso que so lhes facilitem os 
cimento da camar·a. meios, que elles s~jão convidados a vir, que se lhes 

Vindo á mesa. foi lida pele Sr. Costa Aguiar, e afiancem todas as commodidades, de que precisão. 
era assim concebida: e sem o quesedeixaráü ficar antes noE.eu paiz, e não 

I( EliE~DA 

c< A assembléa geral legislativa decreta: 
1< L o Poderá obter carta de naturalisacão de ci

dadão hrazileiro qualquer estrangeiro qu·e tiver ha
bitado ou habitar por dez annos em alguma das 
provincias do . imperio do Brazil , exercendo pro
fissão util, arte, ou industria honesta, e achando-se 
com idade de 2lannos. 

« 2.0 Os que forem casados com mulher hrazi
Ieira, e possuírem algum estabelecimento de agri-

quereráõ vir estabelecer-se em uma nação, que 
mostra rigor. ciume, e desconfiança para com os 
estrangeiros que a procurão. · 

Citarão·se exemplos mal applicados de paizes tão 
populosos, que longe de precisar, superabundão de 
braços, e que por isso não tem analogia com o nosso. 
Apontarão-se as leis de nações, que por não terem 
sufficienle territorio para as sustentar permittem 
frequentes emigrações para di versas partes do mundo, 
pois, por assim o dizer, não podem com o seu pro
prio numero. Naquelles paizes a abundanciade gente 
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é tal, que muitas vezes prodúz revolu~s; vendo
se por isso obrigados os seus chef€s a facilitar e pro
teger a emigração, e estabelecer colonias muitas 
vezes em remotos lugares. Finalmente em lugar de 
admittir os estranhos, lanção fóra os ~eus proprios. 
Porém poder-se-ha daqui argumentar para uma 
nação, que tem milhares de legoas de terreno des
povoado, e cujo interior é ou deserto, ou habitado 
por selvagens? 

A necessidada, como já disse, é. que dirige as ac
ções do homem. Por consequencia as leis de Ingla
tarra, França, Allemanha, ou de outro qualquer 
paiz não podem militar nas circumstancias do nosso. 
Posso citar contra esses exemplos as leis e usos 
ainda hoje approvados nos Estados-Unidos do Norte, 
que ainda não ha 50 annos que existem como nação 
independente. -

Que têm feito os seus legisladores? Têm fran
queado com a maior generosidade a naturalisação 
dos estrangeiros. Quando aquella nação supera
bundar de gente, então se tomaráõ medidas para 
difficultar a naturalisação,e veremos ao contrario fa
cilitar e promover a emigração.Porém, por ora ainda 
não7o podem fazer: ainda hoje existem alli lugares 
pantanosos, e desertos, que necessitão de cultura; 
e para isso continuão a facilitar o ingresso no seu 
paiz. 

Citou-se Roma; mas admira que só se fallasse do 
tempo, em que estava no seu auge: devião fallar do 
tempo em que ella começou, e ver-se-hia que la
drões forão os seus primeiros fundad~'res; que elles 
roubárão as mulheres dos Sabinos,. para terem prow 
creação ; e que a cidade de Roma foi no seu começo 
o asylo de toda a ltalia. 

Assim, praticárão os romanos na fundação do seu. 
estado. !las depois que se firmarão e augmentáriio, 
depois que tiverão consistencia e vigor, forão·mais 
escassos em conceder o foro de cidade. Isto mesmo 
têm praticado to4os os povos : no seu começo são 
liberaes em associar a si os outros povos, e na sua 
grandeza mesquinhos. 

paiz natàl, salvo por querellas políticas e religiosasr 
são.os:e~bres, que nos hão de procura~, eestes não 
aceltarao qe bom grado os cargos publicos, quando 
têm melhorado de fortuna, e se achão arraigados 
com família e propriedades 't 

Opinou-se que bastava que elles gozassem dos di
rei~os civis co.nferidos pela e_onstituição: que era 
~a1s que sufficJente que elles tivessem a prerogativa. · 
Igualmente com os naturaes, de não serem prezos 
sem culpa formada, e de outras garantias indivi
duaes. E isto se chama prerogatíva? Chama-se pri
vilegio? Chama-se privilegio áquillo, que é da natu-
reza 'l Não entendo semelhante linguagem. .. 

Na Inglaterra sou senhor de minha ;pessoa, e da 
minha casa, ainda que eu pertença a classe mais 
baixa da sociedade; nunca isto se chamou privi
legio: na França, na Hollanda, emfim em toda a 
parte se reconhecem os attl'ibutos da propriedade 
pessoal e real: e porque se ha de dizer que esta con- .· 
cessão a um estrangeiro entre nós é uma preroga
th·a, uma graciosa faculdade 'I 

Eis-aqui, senhores, as minhas maximas sobre a 
materia em geral. Estes são os meus princípios, e 
por elles eu formaria um plano para uma lei de na
turalização. E' pois conforme estadoutrin·a que votl 
agora fallar particularmente a respeito do projecto 
em discussão. .~ 

(Leu o art. 1° do projecto.) Ponho de parte a re
dacçiio, e vou só Lr"1ttar da materia deste artigo. 

Eu acho a idade de 21 annos mais que sufficiente 
pnm obter-se a cat·ta de naturalização, mas julgo 
tambem que vai em contradiccão com o artigo da 
constituição, que exige a idaáe de 25 annos para o 
exercício de votar nas eleicões ; e conheco que neste 
cazo vem o naturalizado ã ter uma prerogativa, de 
que os naturaes não gozão ; porque estes antes da 
maioridade completa não podem ter voto nas elei
ções, salvo se tiver ordens sacras, se fôr cazado. 
bacharel, ou militar. 

rtlas por outro lado ~~uerer que para um estran
geiro se naturalizar tenha pelo menos 25 annos de 
idade, é querer muito, é exigir uma idade muito 
grande para semelhante acto ; porque não sei se a 
especie humana amadurece hoje mais cedo; o certo 
é que os homens de agora são mais precoces em seu 
desenvolvilnento mental, e a idade de 21 annos é 
bastante para habilitar o homem a poder avaliar com 
justeza a bondade de um acto seu. 

Eu ate me contentaria que se assignasse a idade 
de 18 annos. Porém quando a constiluicão exige 
25 para o cidadão ser julgado perfeito, e· no pleno 
uso de seus direitos, poderemos nós de um estran
geiro de 21 fazer um completo cidadão'? Sou de pa
recer portanto, para não contrariar a constituição, 
que o estrangeiro para se naturalizar tenha 25 annos 
de idade ; pois do contrario ficarião de melhor par-
tido do que os nossos naturaes. _ 

No principio da sua existencia concedem com fa
cilidade o foro de cidadão, n&gão-n'o na sua virili
dade, porém na velhice tornão a ser francos nestas 
concessões. Assim aconteceu em Roma,. e assim 
acontece com todas as .nações, porque todas as na
cões têm ínfancia, virilidade, velhice, e decrepitude. 
• Debaixo destes princípios e considerando a minha 
nação no principio da sua carreira, .eu sou de pa
recer que se deve facilitar a naturalisação aos es
trangeiros, mas sempre servatis servandis, quero 
dizer, com certa medida. Disse-se . que se não devia 
facultar ao estrangeiro o direito de entrar como 
membro das autoridades nacionaes e locaes, e ao 
mesmo tempo aHirmou-se .que não era de esperar 
que os estrangeiros se quizessem encarregar do 
onus de taes empregos, como o "de almotacel, etc. 
Eis-aqui duas proposições contrarias, Sr. presi
dente, e a verdade só pôde estar por uma dellas. 

Eu digo que o estrangeiro ha de querer sujeitar-se 
aos encargos, visto que vem melhorar aqui de for
tuna ; e o coração humano é tal, que o faz querer. 
ter :na sociedade alguma -pequena primazia, ainda 
com incommodo proprio, pois pago se julga com o 
gosto de mandar, e ter autoridade. . 

(Lendo o paragrapho.) Quatro annos de domi:
cilio ••. Esta palavra tem uma accepção muito vaga: 
não se póde bem dizer o que seja domicilio.' Se
gundo o direito romano, domicilio era a residencia 
com o animo de permanecer em. algum paiz; e ·exi
gia-se do domiciliario, para gozar dos effeitos do 
domicilio, que declarasse na municipalidade do 
lugar, onde tomava habitação, que o seu animo era 
permanecer naquelle lugar; e dessa época princi-1>emais os cargos da municipalidade para qual,.. 

quer vizinho, quando. as cousas marcharem bem, 
tão longe estão de serem ·olhados como onus, que 
nós os veremos procurados com avídez. Além de 
que bem poucos estrangeiros ricos :"Jbandonão seu 

piava o tempo do domicilio. - ·· .. . 
Ora esla ê a accepção que parece ter adoptado o 

projecto, quando emprega a palavra-fiXo-mas 
para evitar ambiguidades_ e duVIdas, acho necessario 
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que se declare que os quatro annos principiaráõ a 
contar-se desde o dia em que o estrangeiro tiver fei(o 
a solemne manifestacão da, vontade de permanecer 
no imperio perante" as autoridades municipaes . 
Desde esse dia deve-se julgar principiado o con
tracto. 

Sendo assim concordo que sejão 4 annos ; porque 
se e estrangeiro não gosto u do paiz, e mudou de 
vontade, nenhuma obrigação tem de pedir a carta 
de naturalizacão,mas se conservou o mesmoammo, 
Jocro que acaba es te tempo, pede, e obtem a sua 
ca~ta, e é declarado cidadão brazileiro, concorrendo 
os mais requisitos da lei , e sobretudo boa conducta, 
porque nós não precizamos de malvados, mas de boa 
gente, em que assento o honroso titulo de cidadão: 
brazileiro . 

O artigo diz mais, que além destas ciscumstan
cias, deve ser cazado com mulher brazileira .. . 
(Lendo o§ 1°.) Eu concordo com a emenda de um 
honrado membro, que accresconta a clausula de ter 
filh os desse consorcio, porque na realidade são os 
filhos o motivo mais forte, com que se nos póde 
fazer arraigar a um paiz. 

A consorte não é nosso sangue, e o nosso sangue 
nos faz querer com preferencia áquelles, que nas 
cerão de nós. O vinculo da mulher é nascido da 
amizade, que muitas vezes passn, e que não tem 
tanta força, como o dos nossos filh os. (Lendo.) 
Oilicio, profissão, ele. Basta esta cla usula, porque 
se e!le tem alguma qualidade de occupação, póde 
subsistir na sociedade: mas q!le quer dizar hones
tamente? Não sei. 

Cada um passa honestamente na sua classe, li
mitando-se ás suas posses: tão homJstamento passa 
o pobre padeiro, comendQ peixe secco, como o rico 
negociante em opi pares banquetes, uma vez que se 
regu lem por seus teres e haveres; uma vez que não 
roubem, e não calotêem. 

Se o estrangeiro não é. cazado é necessario que 
tenha uma garantia mais forte, e es ta é certamente a 
razão porque no § 2° do projecto se exige 6:000fl000 
de fundo para ter carta de naturalização . Porém 
bastava quo em lugar de se dizer-por bens de raiz, 
com mercio, etc.,-se dissesse tão sómente-por 
qualquer genero de industria. 

Entrt" tanto o capital de 6:0008000 não é pouco: o 
nosso paiz Erincipia agora, e o dinheiro dá muito 
lucro. Na Europa não rende tanto: 6:0008000 no 
Brazil talvez valhão tanto ou mais, que 10:0008000 
em qualquer parte da Europa. Concordo portanto 
nesta doutrina. 

(Leu os §§ 3° e 4° .) A' cerca da ma teria destes pa
ragraphos, eu apoio a emenda do Sr. Marcos An
tonio, e sou de voto que o conhecimento dos ser
vicos pertence aos representantes da nacão ; á 
cainara dos deputados , e .á dos senadores. t~ão é o 
governo que deve conhecer dos serviços, pelos quaes 
se dispensa a lei geral a favor de um estrangeiro : 
somos nós, que representamos a nação. 

Somos nós,·que havemos de vêr, se nos faz conta, 
que um estrangeiro entre para a nação, e fique com
nosco: Por isso quizera que assim se declarasse na 
lei: o conhecimento dos serviços, e a sua avaliação 
devem ser feitos pela na_ção, e nunc~ pelo governo. 
O que digo a respeito dos serviços, applico tamb ~m 
ácercado merito litterario, pois os escriptos e outras 
producções scient!ficas são realmente um serviço 
feito não á nação, mas ao mundo inteiro, e estão 
nas mesmas circumstancias para serem examinados 
e qualificados pelos representantes da nação. Estas 

são as minhas idéas a respeito do artigo em dis
cussão. 

Leu então o ~r. secretario Costa Aguiar, decla
rando achar-se sobre a mesa, a seguinte 

« EMENDA AO ART . 1° 

« Proponho que no art. 1 o se supprimão as clau
sulas-que tendo a idade-até lmperio:-e sejão" 
substituídas pelas seguintes-que fõr de maioridade 
e tiver dez annos de domicilio fixo no Jmperio, sem 
interrupção-que se. supprima mais a clausula- o 
que logalmente provará, justifique mais 'qualquer- . 
e se addicione-ou quatro annos, uma vez que 
reuna al5um. 

« Que no n. 3° se supprima a clausula-ou que 
por este motivo goze de pensão, ou ordenado. 

« Paço da camara dos deputados, 30 de Junho 
de 1826.-Clemente PeTeira. " 

Leu igualmente esta outra 

<<EMENDA 

« Indico que o espaço requerido do domicilio seja 
contado do dia, em que o individuo der parte á au
toridade municipal do lugar, em que se acha, de 
qtte tem intenção de se naturalizar.-José Lino 
Co·ut·inho. " 

Ambas farão apoiadas, e entrarão em discussão 
com a maleria principal, tendo a palavra 

0 SR. V ASCONCELLOS : ~Sr. presidente, eu não 
gosto de citar exemplos de nações; sou pouco 
amigo de argumen tar com a historia. Estou nesta 
opinião : talvez seja errada, mas tenho para seguil-a 
algum fundamento. Não ha uma só nação, que es
teja para com outra em identicas circumstancias; 
todas têm sua variedade. Assim como não ha um 
semblante inteiramente igual e semelhante a outro, 
da mesma fórma os factos sem pro varião; e ainda 
que pareção alguma vez ana.logos, comtudo sempre 
se apresentão ao observador infinitas circumstan
cias, que os distinguem, e separão. 

Isto acontece a respeito do estado das nações 
co mparadas entre lli, e por esta razão os argumentos 
de analogia são sempre muito falliveis. E' . preciso 
pois, que, quando se citão exemplos de nações es
trangeiras, não nos deixemos illudir com apparen 
cias, antes procuremos examinar com madureza, se 
laes exemplos quadrão ás nossas verdadeiras cir
cumstancias. 

Demais, senhores, a historia muitas vezes nos 
engana : é preciso que não acreditemos tudo, quanto 
ella nos transmitte; muitas fabulas passão por ver
dades, e muitos acontecimentos, que talvez fossem 
verdadeiros, ou são postos em duvida, ou total
mente ommittidos. Por consequencia é indispen
savel a critica e a hermenentica áquelle que se 
propõe a ler a historia, e deduzir della argumentos 
para os nossos tempos. . 

Disse-se quo Roma na sua origem abria as suas 

for tas, e franqueou entrada a todos os ladrões da 
talia. Ora o que nos prova é que Romulo patenteou 

um asylo a todos os homens, que reconhecerão 
Roma, e com isto augmento a sua força, mas não 
se nos diz que elle os recebera logo com o fôro de 
cidadãos romanos . 

Antes se conta que elle dividira o povo por clas
ses de nobres e plebeus, e formára o senado com
posto dos patricios, cuja classe foi sempre tida como 
a dos verdadeiros cidadãos. 
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1 Foi já nos ultimos tempos dos imperadores que o lação, a população é consequencia da riqueza, e não 
~ro de cidadão foi prodigalizado a todos os habi- a riqueza consequencia da população. Isto está de-
11mtes do imperio romano, isto é, no tempo em {):Ue monstrado pelos escriptores: não podem haver ho-
21uella nação caminhava para a sua decadencia, e mens, sem haver os meios de os alimentar. Affir
t•tal destruição: e segundo l\lontesquieu esta er- ma-se que as nações da Europa superabundão em 

1
tda politica não contribuía pouco para propinar a p~pulação, e por isso nellas ha frequentes emigra

ela ruína. Logo, CQJnO se nos quer fazer persuadir çoes. 
d'le Roma deveu a sua elevação á franqueza, com Eu não se! se aquellas n,ações têm recebido um 
J?le aggregou aos seus filhos os ladtões da Italia? augmento tão extraordinario, mas leio nos seus 
1...omo se pretende assim mostrar que nós devemos proprios escriptores, que aquelles estados não têm 
receber a todos os estrangeiros, que quizerem go- ainda tanta. população, d~ quanta são capazes. Isto 
zar dos mesmos direitos, de que nós gozamos; e tenho eu hdo nos propnos escriptores modernos. 
que lhes devemos con~eder a naturalisação, para Torno a dizer, não sei se os estados da Europa 
que em pouco tempo seJamos o que foi Roma? superabundão de gente, mas o que me parece é que 

Senhores, nós devemos reflectir muito no que os que de lá vêm, só abandonão a sua patria, 
vamos fazer. Não nos convém ser tão francos no quando não têm meios de subsistir. 
principio da nossa cxistencia politica: devemos ser E nós havemos acolher, e receber logo por ci
mais acautellados, e tímidos. Se fosse possível ad- dadãos pessoas mísera v eis, que não nos procurão 
mittir a divisão de naturalisados, e meio natura li- para seguir a nossa causa, mas sim porque procu
sados; se eu achasse isto conforme com a letra e rão comer? Demos-lhe antes esmolas, mas não o 
espírito da nossa constituição, ainda eu seria mais fôro de cidadão brazileiro. 
franco; porém não pt)SSO admittir semelhante divi- Demais, Sr. presidente, uma cousa é convidar os 
são. estrangeiros para vir habitar o nosso sólo, e outra 

Habilitar um homem, que está tão pouco tempo é alistai-os no numero dos nossos concidadãos. Eu 
no imperio, para gozar de tantos direitos, como não quero que se afugentem, antes propugnarei 
aquelles, que nelle nascerão, com a unica differença sempre, que elles sejão attrahidos ao nosso estado, 
de não poder ser senador, deputado, ministro, ou e nelle protegidos em todos os seus direitos. Por 
conselheiro de estado, é ser liberal de mais. Se esse motivo cu louvo a providencia lembrada pela 
outras nacões têm adoptado esta medida, nem por commissão de leis regulamentares, e approvada 
isso a devêmos seguir. Nos Estados-Unidos do Norte pela camara, em um dos artigos da lei da responsabi
não houve já mais tan t.a franqueza, como se pensa; lida de dos ministros de estado, pelo qual se tornão 
e demais as suas instituicões são muito differentes estes rcsponsaveis pelo ataque feito aos dir0itos in
das nossas: os seus principios são outros, não qua- dividuacs, de que deYetn gozar os estrangeiros en-
drão com os nossos. tre nós. 

Por isso eu digo que quando se citarem os exem- Estes são os mais poderosos motivos para ai-
pios dessas nações, devem-se descrever logo as suas licial-os, e com elles augmentar a nossa população, 
circumstancias, as suas leis, os seus costumes, e a industria, e riqueza. Os estrangei!·os, que souberem 
sua constituição. Não basta dizer-se: Roma, França, que no nosso paiz seráõ respeitados os seus direitos 
Inglaterra, e os Estados-Unidos assim o praticarão. individuaes, a saber, a sua propriedade pessoal e 
Olhemos para as nossas circumstancias: não vamos real, e sobre tudo a sua religião, hão de Yir habitar 
perder a nossa causa. entre nós para seu proprio interesse; e se gostarem 

Fez-se em uma emenda distincção entre o direito do paiz, permaneceráõ nelle, e os seus filhos serão 
de ser membro das autoridades nacionaes e locaes, brazileiros natos. 
e o de concorrer para as eleições destes membros. Eis aqui a maneira, como teremos muitos es
A nossa constituição não fez semelhante differença, trangeiros; sem sacrificio da nossa parte: a nossa 
pois diz que os naturalisados só não podem gozar constituicão os favorece muito, pois não os exclue 

· do direito de ser deputado da nação, e ministro ou do gozo "de quaesquer dos direitos civis. Não sue
conselheiro de estado. E' verrlade que não declara cede assim em Inglaterra, onde ·-o estrangeiro não 
que os estrangeiros naturalisados podem ser sena- póde possuir bens de raiz, nem gozar de outras 
dores; porém conclue-se evidentemente, que não; franquezas. 
pois seria absurdo que não julgasse um estrangeiro Affirmou-se que era bastante a idade de 21 annos 
naturalisado apto para o lugar de deputado, que marcada no projecto. :Mas eu já disse, e torno agora 

. expira em 4 annos, e o admittisse a senador, cujo a dizer, que, se o domicilio é a residencia com o 
cargo é vitalício. intento de permanecer e viver em um lugar, e se 

Portanto, pela constituição, os estrangeiros natu- pela naturalisacão perdem-se os foros da patria na
ralisados estão aptos para todos os em pregos civis e tural, e adquire in-se os da patria adoptiva; seg~te-se, 
militares, excepto os que são expressamente apon- pelo que se acha neste proJecto! que um menmo ~a 
tados ; podem ser. presidentes de províncias, e com- idade de 11 annos tem capactdade natural e poh
mandantes em chefe, porque estes empregos são ci- tica para principiar a desprezar e renunciar os 
vis e militares, conio se póde ver no capitulo da direitos do seu paiz, e eleger a sociedade, onde deve 
constituição, que trata do poder executivo. viver; e que na de 21 está habilitado para consum-

Ora será bom, será conveniente ás nossas cir- mar este contract~ e re~uncia,_ isto é, e~ uma 
cumstancias, será util ao Brazil, que fran<Jueemos idade, em que as nossa.s l_e1s negao o exerClc~o dos 
direitos tão preciosos a qualquer cstrangetro, sem mais insignificantes dtreltos, tanto a respeito da 
que a nação tome conhecimento das suas qualidades pessoa do individuo, como dos seus bens. Isto é um 
intellectuaes e moraes 'l Julgo que ninguem o dirá., absurdo revoltante. . 
Mas diz-se, que é precizo fra!lquear este direito, Quanto a d~zer-se,_ que o homem hoJe se desen
porque sem população nã_o ha r1queza, não ha força, . v~lve C?m ma1s celer1daue do que em outros temp?s 
não na imperio, etc. 1 nao se1, se é facto que se possa demonstrar. Nao 

Eu julgo ao avesso: haja riqueza, e haverá popu- sei se uma criança de 11 annos tem hoje differente 
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organisação, do que as de igual idade no tempo rã o; e que, ainda no cas~ de a julgarem conducen~te 
passado: se se mos\rar que em tnl idade já está quereráõ sacrificar todos os outros com modos d 
formado o entendimento, então concordo com o nação a este unico objecto. 
illu.•~re deputado, que avançou semelhante propo- Portanto ainda concedido o fundamento, de I{U 
slção. precisamos braços para o nosso paiz, nem por is 

Porém eu nfto espero por essa demonstração. so segue, quo para os alcançarmos, nos esqueçam s 
Os factos historicos nos confirmão no principio, de dos outros interesses nacionaes, e sobre tlldo 
que os hotnBns são hoje o mesmo, que sempre forào dignidade do povo brazileiro. 
desde a sua origem. A dilfcrcw;a estú na maueira Acarretarão-se exemplos da historia das naçOe!~" 
mais pcrfe.ita, com que são hoje geralmente educa- mas já so mostrou que essas nações não estavão· nils-.c 
dos os homens; pois é innega•·ei que o methodo de mesmas circumstancias, em que se acha a no~sa, 
ensinar ~ orles e sciencias é presentemente muito e quo para seguirmos taes exemplos seria neces
llJais facil, e cond11cente para vencer muito em pouco sario que se pro,·asse que o nosso ~stado é identico 
tempo. ao daquclles povos. Pelo contrario vê-se que l\oma 

Com tudo não se segue, que os meninos scjão por na sua ruina é que lançou mão de semelhante me
is~o mais capnze~de disf>Vr da oun pesson c ben!, sem dida, e com clln propinon o. sua auniquilação. Pre
quc o fogo da i~:ule :eja telllperado pdas li~ões da cls~mos de população, não hn duvida, e de\"emos 
cxperic.ocia, e da Yida cidl; o que a etluca\ão só dcligeociar adquiril-a' mas rcs lil s:~bcr-sc, porque 
por si não pódo dar. E tlado o caso que por uma ra- meios ha1·emos de chamar essa população e~tran
ridade appareça 1110 jo'l'ell com todas as quaEdades r;eira, sem que recaião sobre nós os males da nímia 
indispcusa1·eis para se reger sem a curadoria do pai, franque1.a. Este é o ,-erdadeiro ponto que primeiro 
este pheuomenn não póde servir de argumento para se devera liquidnr. . 
a generalidade de uma lei tal, como eua. Disserào alguns dos senhores, quo lcm f~ !lado 

Um menino de ll annos sempre será incapaz de sobre o projeclo, que o prazo de 4 annos não ê bas· 
YO!ar sohre qualquer acto da sua 1·ida: e como po- lanle. Ora se eu não visse neste projecto o art·. 2- que 
deri escolher uma no<a patria, com conhecim•nlo restringe os direitos dos n~turalisados conforwe os 
das suas circumstancias! Poderá por ,-entura saber, annos de domicilio, Pu votaria rcdottdament~ contra 
se esse paiz, onde está, lhe offerece as Yanto.gcos, este primeiro artigo, que C51abelece o prazo de 4 
que clle aprecia 1 Se l(aran te a liberdade dos citla- annos. 
dãos , o a sua pr<>priedade! Se ha nellc protecç.io do Devt) comtudo declarar que cu 11ão concordo em 
commcrcio, e da industria? Finalmente se este paiz tudo com a sua doutrina, e nesta parte me conforme 
é prefcri,cl áqudle. <tue pretrmde dcb:ar? com a emenda do iHustre deptttado o Sr. )Jarcos 

Uuanilo fallo em domtcilio, <i na accopcào rigo- .Antonio, que eu offereco como minha tambern, no 
rosa d•1 pala n-a, isto é, residencia com ànimo de artigo, que denega ao naturalisndo a admissão aos 
pcrJunnecer; e IIOrtaola não pódc haver animo de cargos da nação, sejão de q~~lqtter natureza, salvo 
permanecer, se1n os conhecimentos ncccssilrios, e s~ u seu merecimento ftlr qualificado pela repre-
sem razno illustrada c line. sontar11o !lacional. 

Disse-se que o animo do pai passa para o filho. Porém pelo que foertencc aos direitos civis, eu 
l\'ão e ntendo. l'ois porque o pai tem anilllo parare- concordo em qua sejão bastantes os 4 annos; e nisto 
sidir no l'aiz, o filho latllbem o deve ter? Não podera e<~mínho nas vistas dos illuslres autores· do pro
pensardi1Tcrenterncnta·? :\adamaisé preciso dizer-se jecto, que muito bem distinguit·ão os !lireitos poli
para mosl•·a•· a lut.ilidau~ d~ste urgumento. ticos dos civis. Além de que os direitos civis são os 

Eu voto c Yolarei S('ruprc que não possa um os- que mais podem aproveitar aos estrangeiros, que 
ti·an ~eirn obter cul.~ de nntuJ"alisaçiio •em contar nada mais ambicionào do que protecção e segurança. 
10 nnnos de domicilio, principiado em tempo, em Ot·a eu ainda accroscentaria mais; e é quo aos cida
que elle tenha sufficiente 1·aziio p~ra deliberar sobre dãos naturalisadoscompita o di reitodcfa~er o com:. 
a sua sorte. Por tanto é meu parecer que o projecto mercio de cahotagem. 
seja roJucltido á com missão de leis r egulamentares, Portanto entendendo-se, corno se devo entcnder

1 para que reduza as emendas propostas e apoiadas a que o naturo11isado com 4 annos de do!Dicilio so 
uma redacção em fórma, para qu.e possão entrar em goza dos direitos civis garantidos pela constiluiç4o, 
discussão livres da C{lnfusiio, em que se aclla n e nenhuma ingerencia póde vir a ter, quer directa, 
materia. quer indirectamente, na .admínistrac;ão do estado, 

O SR. A~YEIDA E ALBUQUERQUE :-Depois do n~m em algum dos seus ramos; não acho inc?nve· 
que se tem dito pouco poderei accrescentar; mas mente algum ero se approvar nesta parte o proJeClo, 
sempre q11ero fazer vêr 0 meu modo de pensar em c desprezar-se a regra geral dos dez annos, proposta 
materia tão delicada. por alguns tios nobres oradores. 

Duas sãn as opiniões mais nol<lveis, qu.e so têm Subre alguns outros ponlos, que se tem notado, e 
pronunciado a respeito deste artigo: 11ma tende a P,rincipalmente sobre a l'edacção, nada· direi, porque 
reslringil-o muito, o a .outra a ampliai-o de mais. Já se tem exposto tudo, quanto póde por ora ter 
Eu nem sigo uma, nem outra: adopto a opinião lugar. Só me farei cargo de respondP.r a um argu
média. mento, que não foi ainda debatido, e de que se oão 

Sem duvida os (!lustres autores deste projecto, fez caso algum, quando ao meu ver é um dos de 
quando o redigirão, e o senado, quando deu a sua maior ponderação: fallo do que diz re5peilo aos 
approvação, ti\·erão em vista a necessidade de cba- arts. 91 e 94 da constituição. Nestes artigos exige
mar estrangeiros ao nosso paiz: e este principio se qne os cidadãos tenhão 25 annos para votar nas 
tem sido reconhecido por todos os nobres deputados eleições prímarias e ser eleitores. Daqui arglimeuta
que têm fallado sobre a materia. Porém estou bem !e, que seria contradicção conceder-se este· direito 
p ersuadido que nem o senado, nem a camara dos aos cidadãos naturalisados com 21 annos, quando a 
aeputados podem apreciar esta medida, como a constituição o nega aos na tu raos d~ ig11al l<lade. Eu 
mais conducente para. aquelle flm, quo se propo~e- digo que este argumento náo é exacto. A consti-
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tuição determina que tenhão 25 annos. de idade todos 
os ciáadãps, que votarem nas eleições: portanto, os 
naturaes e naturalisados estão na mesma regra, por
que Sl!tes deixando de ser estrangeiros, e entrando 
na linha dos cidadãos, estão sujeitos á mesma de
terminação ; e por consequencia, se não tiverem os 
25 annos. completos, não podem votar, nem ser elei~ 
tores. 

Disse-se que os estrangeiros pouco se importão 
com a naturalisação, que o que pretendem é ganhar 
dinheiro, e por consequencia ·sempre fugirião de 
entrar para o nosso gremio, só afim de se livrarem 
dos cargos da republica, taes como os de vereador, 
almotacel, etc. Porém esta proposiÇão é gratuita. 
Todo o homem em geral gosta de entrar nos cargos 
da governança. Se nós vemos estes cargos em aban
dono desgraçadamente, é· porque nos .acha vamos em 
um governo absoluto .. Não se dava toda a consic~e
ração .áquellas corporações, e por consequenma nao 
erão desejadas, como succede a tudo, que tem per
dido de valor. Porém, quando forem tidas na conta 
em que devem estar, persuado-me que todos nella 
qqereráõ entrar. Ainda mesmo nesse governo, de 
que felizmente sahimos, havia muita gente, que se 
honrava em occupar os cargos da governança. Por
tao to, concordo na doutrina do artigo com a emenda 
que já citei. . . . .. 

Não posso com tudo admlttu a otnmao de um 
illustre deputado, que pretende que se faça a excep
ção a favor dos portuguezes. Para nós tanto valem 
os portuguezes como os francezes, inglezes,allemães, 
etc. Todos para nós são estrangeiros: portanto, nada 
de excepções, o que fôr para um deve ser para todos. 
Debaixo destes princípios voto pelo artigo com as 
restricções que tenho exposto. 

A este tempo vierão á mesa as seguintes 

« EMENDAS 

« Proponho que no art. 2° se supprima a palavra 
-e 94--e que. depois das palavras-na mesma con
stituição-se accrescente-nem de algum emprego 
publico, qualquer que seja a sua natureza ~se
guindo-se o mais do artigo. Camara dos deputados, 
30 de Junho de 1826.-Teixeira de Gouvêa. » 

« Proponho ·que entre o art. 2° e 3° se addicione 
o seguinte artigo :-O estrangeiro, que pretender 
naturalisar-se, fará uma declaração expressa na ca-· 
mar a do districto da sua residencia, de que vai fixar 
o seu domicilio no imperio com o fim de se natu
ralisar ; e só desde a data desta declaração se prin
cipiará a contar o tempo exigido no art. lo para se 
poder obter carta de naturalisação. Os estrangeiros 
actualmente residentes no Brasil, que reunirem al
gum dos requisitos 1° e 2°, referidos no art. 1°, po
deráõ ser dispensados desta formalidade. Passo da 
camara dos depu~ados, 30 de Junho de 1826 . ....:.. 
Clemente Pereira. » 

Sendo ambas lidas pelo Sr. secretario Costa 
Aguiar, forão apoiadas, e ficarão reservadas para 
entrarem em discussão, quando se tratasse dos 
artigos respectivos. 

Continuando o debate sobre o 1° art., pedia a 
palavra e disse 

O SR. LINO CouTINHO:- Levanto-me, Sr. presi
dente, só para fazer uma declaração. Eu não_ fui 
absolutamente a favor dessa ampla líberdade de na
turalisação, como inculcou o nobre preopinante : 
antes pelo contrario eu usei da clausula-Servatis 
se·rvandis-. 

O illustre deputado classificou as opiniões emit-

tidas nesta camara em dous extremos: mas pelo que 
acabo de mostrar, eu não fui de nenhum delles. 

Tendo então expirado o tempo da sessão reservado 
para a discussão deste projecto, o Sr. presidente de
clarou adiada a materia e fez entrar a 2• parte da 
ordem do dia, que era a continuação da discussão do 
projecto de lei sobre as cartas dos alumnos das aca
demias medico-cirurgicas, adiada da sessão ante
cedente. 

Antes, ,porém, de principiar-se na materia an
nunciou o Sr. lo secretario um requerimento de 
José Maria da Costa Lima, o qual foi remettido á 
commissão de peticões. 

Fez então o mesmo senhor a leitura do art. 4° do 
sobredito projecto, e das emendas apresentadas na 
precedente sessão pelos Srs. Maia, Souza França e 
Custodio Dias: e havendo o Sr. presidente otrerecido 
a palav-ra aos senhores que se propuzessem opinar 
sobre o objecto, rompeu a discussão com o seguinte 
discurso 

0 SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu votei 
na passada sessão pela suppressão deste art. 4° do 
projecto, e ainda sou da mesma opinião, porque a 
sua doutrina é a mesma do art. 1.0 (Lw os artigos). 
E' uma mera repetição. · 

Ora, eu já me declarei contra o art. lo, por ser 
retroactivo, e por consequencia anti-constitucional. 
Se elle passasse, vinha a invalidar as determinações 
dadas ·pelo physico-mór em virtude do seu regi
mento, que tem força de lei e é uma verdadeira lei, 
emquanto não fôr competentemente revogado. Sup
primido, pois, o artigo, julgo dever ser substituído 
pelo que otrereceu o Sr. Custodio Dias, que entre 
todos os senhores que propuzerão emendas a este 
artigo, me parece ter melhor satisfeito o fim a que 
nos propomos. Nesta emenda manda-se que se pas
sem cartas áquelles alumnos, que fizerem bons 
exames. Que é 4ue se pretende? Que elles saibão. 
Logo, porque motivo se ha de negar a faculdade de 
curar aquelle que mostrou pelos seus exames que é 
habil e capaz de tal profissão? São examinados ri
gorosamente, são approvados: e só porque não têm 
o curso da academia, ou nella não estudarão, hão 
de ser inhibidos de exercer a sua arte e obter para 
isso umas cartas que os habilitem I Eu julgo que 
aquelles devem ter melhor opinião a seu favor do 
que os alumnos da mesma academia; porque estes 
tendo durante o curso grangeado relações com os 
lentes, podem mais facilmente ser examinados com 
menos rigor e mais indulgencia do que os _que não 
forão filhos da academia. Isto é mais conforme a 
pratica, porque os que vP.m formados nos paizes es
trangeiros, sendo examinados aqui ficão habilitados 
independentemente de ter frequentado as nossas 
escolas. Demais se, feito o exame, mereceu o estu
dante a approvação, e foi julgado capaz de professar 
a arte de cirurgia ou medicina, não sei porque mo
tivo hão de limitar a alguns os lugares em que 
devem exercê-la. Não sei porque este ha de ser 
capaz de curar nas capitaes e aquelle só nas aldêas : 
isto parece-me um monopolio dos medicos e cirur
giões das capitaes; ao menos eu não descubro uma 
razão plausiv1d para semelhante procedimento, que 
me parece inteiramente incoherente. Se acaso me 
argumentão com os estatutos da academia ou com os 
do physico e cirurgião-mór do imperio, eu respondo 
que semelhante regra é errada, e que se devem refor
mar ou revogar esses estatutos. Em conclusão, voto 
que se supprima o ~rt. 4° e que em seu lugar se 
adopte a emenda do Sr. Custodio Dias. 
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O SR. SouZA FRANÇA :-Se o fim desta lei fosse o 

revogar os estatutos do physico-mór ou do cirurgião
mór do imperio, eu conviria com o illustre preopi
nante na maior parte do seu discurso; porém, corno 
não tratamoê agora de reformar aquellas institui
ções, não posso assentir á sua opinião. Disse-se que 
a emenda do Sr. Custodio Dias é optima: mas eu 
digo qne só poderá ter lugar, quando nos propozer
mos a reformn r aquelles es tabelecim entos : porque 
os medicas e cirugiões, que vêm de fóra do paiz, 
são obrigados a recorrer áquellas autoridades, e 
fazer perante ellas os seus exames ; cam o que a 
academia nada tem;por ser uma repartição á parte. 
Portanto, é caso muito difTerente, e não póde servir 
de argumento. Ora, se o physico-mór ou cirurgião
mór abusão, e não procedem a este respeito como 
devem, não pertence ao objecto desta lei que discu
timos remediar esse inconveniente; o fim é outro: 
nem o physico-mór ou cirurgião-mór do imperio 
praticão a respeito dos alnmnos das academias de 
difrerente modo do qne obrão a respeito de outros 
quaesquer que pretendem cu rar no imperio. -O que 
elles exigem é um exaJUe na sua pres~nça, para lhes 
concederem as cartas de habilitação. Portanto, não 
convenho na emenda do Sr. Custodio Dias: e !la não 
tem lugar algum nesta lei. 

Agora fall arei da emendo. que apresentei ao artigo 
em discussão que rigorosamente se póde dizer de 
mera redacçiw. Tem-so dito que pelo 1 o artigo do 
projecto fie i\ inteiramente ocioso o 4. 0 Mas eu não 
entendo assim . .. (Continuou a fallar, mas não foi 
ouvido pelo tachigrapho) . . 

O S11. CRuz FERREIRA :-A sciencia no homem é 
independente da frequencia das aulas. Muitos ho
mens grandes e alguns não communs formarão-se 
na s art es e sciencias sem frequentarem as acade
mias. Entretanto, todas as nações sabias exigem da
quelles que se des tinão á profissão de ~lguma ar te 
ou sciencia, titulas da frequencia em alguma celebre 
un iversid ade ou academia,' em testemunho da sua 
ap tidão, com o fim de evitar os males, que se podem 
seguir da sua malícia ou simples impostura. Eis o 
undarnen to porque se passão essas cartas, das quaes 

fnüo sé• pôde argumentar para concluir a sufHciencia 
daquelles que as ap resentão. Porque, quem nos diz 
gue os examinadores se não podessem corrompe!· .. 
[Não foi mais ouvido) . 

O Srt. LINO CouTINHO :-Não me levanto, Sr. pre
sidente, para susten tar ·o artigo: já disse que não 
tinha duvida de ceder a ~lgtt mas alterações, que se 
lhe qumrão fazer .. Vou somente responder a alguns 
argumentos. 

Quanto á ementla do Sr. Custodio Dias, parece
mo, que, se a camara a admittir, irá metter-se em 
uma contradi_cção; porque já se decidia que as 
cartas, que se houverem de passar, serião na confor
midade da doutrina, que foj approvada no art. 1°, e 
segundo os estatutos em vigor: e bem se vê que es ta 
emenda é contra os ostatutos e con tra o que já foi 
aqni_ vencido. Portanto, o illustre deputado, que 
defendeu tanto esta ~menda, sustenta manifesta 
mente uma contt·aclicção. Citarão- se exemplos dos 
estrangeiros: ma s eu quizera que se citassem exem
plos com paridade e verdadeira analogia. Nas uni
versidades estrangeiras não se adrnitte a exame 
aqnelle que não mosto diploma de outra universi
dade ... Por comegtlinte, concordo com quaesquer 
opiniões que servirem de melhorar o projecto, mas 
nao posso adm1ttrr nelle contradtcções . ... 

O SR. Cusronw DIAs :-Tem-se ·procurado de
bater a minha emenda por todos os modos : mas eu 
eu não sei que contém ella que podesse dar causa a 
tantas paixões. Não tentarei mos trar a minha boa 
intenção em a propôr; mas posso dizer afoutamente 
que ella não está tão fóra da regra como se pretende 
inculcar. Fallou-se aqui na autoridade do physico
mór, como se o corpo legislaLivo não tivesse poder 
para derogar essas e outras autoridades. Se -tailto é 
necessario eu apresentarei um projecto para abolir 
a physicatura-mór, e esse outro poder do cirurgião
mór, que para nada servem mais do que para fazer 
monopolio das sciencias. Como representante da 
nação · tenho a liberdade-€ honra de dizer neste au
gusto recinto, que estes empregos de physico-mór e 
de c i rurgião-lnór são os mais odiosos á nação. Isto 
posto, pouco ou nada nos deve importar que as me· 
didas que se tomarem a este respeito não sejão ap
provadas pelo physico-mór ou pelo cirurgião-mói. 

Parece-me que ouvi dizer que para se concederem 
as cartas de habilitação era necessario que os can
didatos mostrassem ter estudado em alguma univer
sidade, d'onde apresentassem documentos. Mas isto 
bem pouco ou nada faz, porque em qualquer pro
vando a sua habilidade pelo exame, tem mostrado 
a sua sufficiencia. Semelhante pratica é um erro. 
deduzido dos principias de toda a arbitrariedade do 
despotismo; e por isso não posso estar pelo antigo 
systema, que nada contribue para se conhecer a ca
pacidade dos homens; pois, para nada valem esses 
títulos e só podem aproveitar ao charlatão. De que 
servem esses pergaminhos áquelle que não possue 
conhecimentos? 

Demais, Sr. presidente , quando não houvesse 
outras razões, bastava sómente, para justificar a 
minha emenda, o bem quo a classe pobre da socie
dade vem a perceber com esta medida, pois poderá 
nas molestias recorrer a estes medicas habilitados 
pelas academias, visto que não podem pagar os me
dicas egoístas, formados nas universidades es tran
geiras. 

Eu esto u firme na justiça destes princípios e por 
isso fico na minha opinião. 

Tendo soado a hora de se fechar a sessão, propoz 
o Sr. presidente, so a r.amara julgavA ultimada a 
discussão; e declarando-se pela· affirrnativa, passou 
o mesmo senhor á votação sobre a. matéria pelo 
modo segmnte: 

Perguntou primeiramente, se o art. 4° (lo proje
cto, que fõra objecto da discussão, passava tal qual 
se achava redigido.-Venceu-se que não .. 

Propoz a emenda do Sr. Souza França concebida 
nestes termos : « No art: 1 o ficão comprchendidos 
os alumnos das escolas do Rio de Janeiro e Bahia 
que, tendo frequentado as mesmas escolas co~ 
approvação na fórma dos estatutos, se acharem sem 
cartas.,-Foi approvada ·para substituir o art. 4o. 

Propoz o artigo addicional do Sr. Maia, assim 
CDncebido: «·Os que conseguirem a carta de cirur
gião poderáõ usar da sua arte livremente em qual
quer parte do imperio, depois que com ella se apre
sentarem á autoridade local.))-Foi approvado. · 

Propoz finalmente este outro artigo addicional do 
mesmo illustre deputado : " Aos que obtiverem a 
carta de cirurgião formado fica igualmente facul
ta.do o livre exercício de cirurgia e mediei na em 
todo o imperio, feita a apresentação na fórrna do 
artigo antecedente.))-Foi approvado. 

Concluído este acto, o Sr. presidente deu para 
ordem do d1a 1° de Julho: lo, continuação da dis-
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cussão do projecto de lei vindo do senado, sobre a 
naturalisação dos estrangeiros; 2°, continuação da 
discussão do projecto de lei, ácerca das cartas dos 
alumnos das academias medico-cirurgicas; 3o, ha
vendo tempo, leitura de projectos e de indicações, 
e de pareceres das commissões. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguiar de And?"ada, secretario. 
-Francisco Gomes de Campos, a redigio. 

RELAÇÃO DOS DESPACHOS D.O LIVRO DA PORTA DO MEZ 

DE JUNHO 

Antonio José de Araujo.-A' commissão de pe
ticões. 

··Dito.-A' commissão de policia. 
D. Anna Esmeria de Jesus. -A's com missões de 

guerra e fazenda. 
D. Anna Maria Bicalha.-Dita, dita. 
Ajudante de porteiro e con tinuos da camara . 

A' commissão de policia. 
Africanos de nação Cabinda, e interpretes da sua 

nação.-A' commissão de petições. 
Antonio Machado de Carvalho.-A' commissão 

de petições. 
Antonio Joaquim Ferreira Junior.-A' commis

são de fazenda. 
Antonio José Alves de Sá.-A' commissâo de 

fazenda. · 
Antonio Machado de Carvalho.-Não pertence á 

esta camara mandar, que qu alquer dos seus mem
bros informe sobre objectos particulares. 

D. Anna e irmãs.-A' commissão de fazenda. 
Antonio Vaz de Carvalho.-A's commissões de 

fazenda e diploma ti c a. 
Antonio Francisco de Sarnpaio.-A' commissão 

de fazenda. 
Augusto Xavier de Carvalho.- A' commissâo de 

poderes. 
Antonio José da Cunha-A' commissão.de petições. 
Dito.-A' commissão de legislação. 
D. Balbina e irmãs.-A' commissão de fazenda. 
Camara da vi!la de S. Francisco Xavier de 'fa-

guahy.-A' commissão de legislação. 
Cama r a de S. Carlos de Jacuhv .-A' commissão 

de petições, · · 
A mesma dita.-A's commissões de fazenda e es

tatística. 
Claudino José de Souza.- Recorra aos meios or

dinarios. 
Camara da villa de S. J<rancisco Xavier de Ta

guahy.-Recorra ao poder judiciario. 
Camara da Villa-Nova do Príncipe de Santo 

Antonio da Lapa.-A' commissão .de petições. 
Dita.-A' commissâo de fazenda. 
Capitães-ajudantes da 2• linha da província de 

S. Paulo.-A' commissão de petições. 
Ditos.-A' commissão de guerra ·e marinha. 
Candido Germano Padilha e outros.-A's com

missões de constituição e guerra. 
Camarada villa. do Paraty .-A's commissões de 

constituicão e estatística. 
Dita dá cidade do Desterro.-A' commissào de 

fazenda. 
Custodio Teixeira Mendes.-A' commissão de es

tatística. 
Eduardo Alves Pereira Sudré.-A' commissão 

de petições. · 
Dito.-A' commissão de constituição. 
Dito.-A' commissão de petições. 

Dito.-A' com missão de constituição. 
DJto.-Remethdo á repartição dos negoci.os da 

guerra para dar os esclarecimentos. 
Francisco da Costa Alvares.-A' commissão de 

petições. 
Foreiros do campo de S. Christovão.-A' com

missão de petições. 
Frar,cisco José das Chagas Soares.-A' commis

são de peticões . 
Dito .--:-A1 commissão de instrucção publica . 
Franctsco da Costa Alvares.-A' commissão de 

legislação. 
Foreiros das terras ·do campo de S. Christovào. 

--A' commissão de legislação e justica civil. 
Tenente-coronel Francisco Lopes de Abreu. 
Franc1sca Mana do Amor Divino.-A's commis

sões de guerra e fazenda. 
Foreiros do campo de S. Christovão.-A' com

missão de petições. 
Francisco Dias de Castro.-A' commissão de le

gislação . 
Foreiros do campo de S. Christovão.-A' com

missão de legislação. 
Francisco Dias de Castro.-Ajunle os despachos 

do tnbunal, as respostas fiscaes e dos he rdeiros. 
Francisco do Rego Barros Beberibe.-A' com

missão de petições. 
Foreiros do campo de S. Christovão.-Não com

p ete a esta camara entrar no conhecimento da con
l'eniencia dos contractos en tre as partes, nem ha 
le1 que taxe a quant1a, que os emphiteutas devão 
pagar de ~ôro aos ~enhorio~, podendo os surplican
tes , .se se JUlgarem lezados, recorrer ao poder judi
Clano . 

Francisco do Rego Barros Beberibe.-A' com
missão de constituicão. 
. !francisco Lopes de Abreu.-Remettido á repar

tJçao dos negocws do imperio, para vir com as 
illustracões necessarias. 

_Gonçalo José da Silva.-A' comniissão de peti
coes. 
• Dito.-A' commissão de legislação. 

D. Gertrudes l\Iaria de Castro.-A's commissões 
de guerra e fazenda. 

Habitantes do arraial do porto de S. Felix e os da 
p_?voação da Varginha.-A' commissão de peti
çoes. 

Ditos.-A' commissão ecclesiastica, e de esta
tística. 

Habitantes do porto de S. Felix e da Varginha. 
-Esperem pelo plano geral da divisão do territorio 
do Brazil. 

Henrique Miller e outros negociantes inglezes e 
braz!le1ros desta praca.-A' commissão de consti-
tuição. • 

Junta de caridade do hospital de S. Pedro de 
Alcantara da cidade de Goyaz.-A' commissão de 
fazenda. 

João Fernandes Tavares.-A' commissâo de pe
tições. 

O mesmo.-A' commissao de instrucção publica. 
. J~sé Soares de Castro.-Pertence ao poder judi-

ctano. · 
José Matbias de Vilhena.-Recona ao governo 

de Sua Magestade Imperial. 
José Antonio Fe"rreira Guimarães.-A' commis-

são de petições. · · 
Dito.-A' commissão da redacção do Diario. 
D. Joaquina Quevedo de Azevedo.-A's commis

sões de guerra e fazenda. 
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João F'.-nandes Tavares.-A' commissão de in

struccão publica. 
Jose Gomes da Silva.-Reconhecida a assigna

tura, volte. 
Joaquim Theodoro Lima e outro.-A' comrnissão 

de peti ções. . . . _ 
O mesmo .-A' commrssã.o de conhturçao. 
José Luiz Vicente da Costa.-A' commissão de 

fazenda. 
João da Cunha Moreira e outros.-A' comrnissão 

de petições. 
José Gomes da Silva.-A' commissão de consti

tuição. 
João da Cunha .Moreira e outros.-A' commrssao 

de saude publica. 
Joaquim Theodoro Lima e outro.-Remettido ao 

ministro e secretario de estado dos negocios da 
guerra, para dar os esclarecimen tos. 

José de Souza Franca.-A's commissões de con
stituição e estatística.· 

Joaquim de Souza Ribeiro.-A' commissão de 
instrucção publica. 

João Francisco Pinheiro.-Remettido á reparti
ção dos negocios da guerra, para dar os esclar.eci-
mentos. . 

Joaquina Fructuosa da Cruz.-A' commissão de 
fazenda. 

D. Joaquina e irmãs.-A' commissão de fazenda . 
. J osé Joaquim de Souza Negrão.-A' commissão 

de instrucção publica. 
Ignácio Pereira Duarte Carneiro.-A' commissão 

de agricultura. _ 
Doutor Julio Cezar Muzzi e outros. - A' com mis

são de fazenda e saude publica. 
José Ignacio da Silveira e outros.-A' commissão 

de fazenda e saude publica. 
João José de Oliveira Guimarães e outros.-A' 

commissão de fazenda e saude publica. 
José Teixeira Monteiro Cardoso.-Reronheca a 

assignatura. • 
Joaquim da Silva Girão.-A' commissão de pe

ticões. 
'José Monteiro Teixeira Cardoso.-A' commissão 

de petições. 
Joaquim da Silva Girão.-A' commissão de con-

stituicão. · 
Jos6 Monteiro Teixeira Cardoso .-A' commissão 

de justiça. 
Joaquim José de Siqueira.-Comõ pede. 
D. Luiza Especiosa da Silva Menezes.-A's com

missões de guerra e fazenda. 
Luiz Corrêa Teixeira de Braganca e outros.-A' 

commissão de fazenda e saude publica. 
Manoel Alexandre T<tveira.-A' commissão de 

justiça. . 
Manoel José .Pereira da Silva.-A' commissão da 

redaccão do Dia rio. 
Manoel Cypriano de Freitas.- Não tem lugar. 
D. Maria da Conceição.- A's commissões de fa

. zenda e guerra. 
D. Maria Rita da Silva.- A's commissões de 

guerra e fazenda. 
D. Maria Angelica de Araujo Fre_itas.-A's com

missões de guerra e fazenda, 
IJ . Maria da Gloria de Oliveira Bello.- A's com

missões de guerra e fazenda. 
D. Maria Arrtonia da Pmificação.-A' commissão 

de petições. 

A mesrna.-A' commissão de fazenda. 
Mathias Pitta da Rocha Falcão e outro.-A' com-

missão de petições. . 
O mesmo.-A' commissão de constituição. 
Manoel Joaquim Pires de Carvalho.- A' com

missão de fazenda. 
Mathias_ Pitta da Rocha Falcão.- Remettido ã 

repartição dos negocios da guerra, para dar os es
clarecimentos. 

D. Maria Angelica de Araujo Freitas.-A' com
missão do fazenda. 

Moradores e proprietarios da povoação de Naza
reth.-A's commissões de constituição e estatística. 

Manoel Joaquim do Amaral Gurgel.-A' com
missão de faz enda. 

Moradores das villas da Barra e Campo-Largo.
A's com missões de constituicão e estatística. 

Manoel Ribeiro da Silva·.--"' A' commissão de 
agricultura . 

Moradores da freguezia de Capivary.-A's com
missões de constituicão e estatística. 

iVianoel da Silva tima e outros.-A' commissão 
de fazenda e saude publica. 

D. Maria Victoria Pulcheria da Silva f' outra.
A' com missão de petições. 

Negociantes da praça da Bahia.-A.' commissão 
de fazenda. 

Negociantes inglezes e brazileiros desta pré!,ça.
A' com missão de petições . 
· Ne'gociantes estrangeiros da Bahia.-A' commis

são de petições. 
Os mesmos.-A' commissão de fazenda. 
Foreiros do campo de S. Christovão.-A' com

missão de petições . 
Oflicial-maior, official e porteiro da secretaria do 

governo da província de-S. Pedro.-A' commissão 
de fazenda. 

Officiaes militares da província de Pernambuco. 
-A' commissão de guerra e marinha. 

Ditos.-Esperem deferimento, quando se estabe
lecer monte-pio no i;nperio. 

Pedro Affonso de Carvalho.-A' commissão da. 
redac~Jào do Dirtl'io . · . 

Povos da villa de S. Bento de Tarnanduá.-A's 
cornmissões de constituicão e estatística. 

Partes, que trazem plêitos no júizo de fóra desta 
cidade.-A's commissões de constituição e esta
tística. 

Povos das Larangeiras e dos campos do Rio-Real. 
-A's commissões de constituicão e estatística. 

Rita Maria Joaquina.-A's cômmissões de guerra 
e fazenda. 

Rudrigo José de Figueiredo Moreira.-A's com
missões de minas e bosques, e de fazenda. 

-severianno Maria Dias.-A' comrnis~ão de pe
ticões .. 

·sabino Francisco de MaliJ.eiros.-A' connnissão 
de petições. 

Dito.-A' secretaria . 
Severianno Maria Dias .-A' commissão de policia. 
Thomaz de Villa Nova Portella.-A' commissão 

de peticões . 
Dito.:_A' commissão de fazenda. 
D. Thereza de Jesus da Silva e outra.-A' com

missão de petições. 
Vicente José Mascarenhas, como procurador da 

província de Sergipe .-A's commissões de consti
·tuição e es tatística. 
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