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C:lDRl DOS -SRS. DEPETADOS 

Sessão em I 0 de ,'Ljrosto de t 828 

PRESIDESCIA DO Sn. PEREIRA DA NoBREGA 

_Feita a chamada ãs 10. horas da manhã; acha
rao-~e. pr~sentes 65 Srs. deputados, faltando com 
parhcipaçao de causa os Srs. Mendes Ribeiro 
Ca~dozo, Do1ja Pereira, ~loura, Pinto do Lago: 
Seixas, e Herrera. 

O Sn. PnESI»ENTE declarou aberta a sessão, e lida 
a -acta da _an ~ecedente pelo Sr. secretario Maia, foi 
approvada. -__ . ' _ _ _ 

· - Teve então a 1• parte da ordem do dia, que era a 
conl~nuação da discussão do projecto de lei sobre (} 
abohcão do for~ p~ssoal. e _começando-se pela 
art. 4o, o Sr. primeiro secretano o leu, e era assim 
concebido. · · 
. ;Art. 4.0 ·continúa a jluisdicção administrativa do 
J';llZO de orphãos, cessando só a contenciosa confe
rida na ordenação li\·.1• tit. 88.§§ 45,46 e 4'7. 

Leu igualmente a emenda olferecida p_elo Sr. Cle
men~e Pereira, e apoiada na sessão do 29 deste mez 
escr~pta nestes termos. . 

O Sn. SEém-Ánro CosT.\ AGUiAR, leu uma carta 
do Sr. B_orja P~reira, que participava a continuação (( 'EMENDA 
do seu Impedimento, do que ficou acamara intei.;. _.~s causas civis -dos orphãos, as quaes, ·ou elles 
rada e mais os seguintes ' seJao autores, oujréos, continuarãõ a ser julgadas em 

« OFFICIOS primeira instancia com juiz e escrivão privativos. 
Rompeu a discussão 

« lllm. e .- Exm. Sr.--:-Accltsándo a recepcão do , -
officioque V. Ex.. hojemedirigio, communicanilo-me O Sn. Cnuz FERREIRA :-Eu approvo a primeira 
de ordem da camara.dos deputados dever amanhã á pa.~te do arti~o, porque não acho que os orphãos 
hora do mei-o dia entrar .-1:lm_ terceira discussão 0 seJao. · • (Contmuou por algum tempo, porém nada 
projecto de lei, organisa_do ;sobre a proposta, que alcançou o tachigrapho.) . - -
apresentãra ge ,.ordem . de , S. M. o Imperador, ã O Sn. MARcos ANToNio :;.....Sr. presidente, acho 
cerca dos \'Ogaes dos conselhos de guerra, cuo:ipr~mé muito' razoavel a -:opinião do illusire. ·preopinante, 
sigttificar a V. Ex. -para o fazer presente á mesma porém comtudo éu rejeito o artigo em questão; tendo 
camara, que : muilo sinto não poder ter a honra de em favor do meu -parecer outras razões·muitómais 
assistir á .dita i.liscussão .por. me ser necessario ir ·gr:aves; Não cilnsidero' péssoal o juizo ,dos ·orphãos. 
amanhã . ão despacho. . . · :antes julgo ser um privilegio de causa. t Apoiado. ) 

« Deus guarde á V • .. Ex. Paço, em 31 dE)lulhó Alegislação, que -ora nos rege, nada mais faz, do 
de ·1826 . .:....Visconde d.o Paranagu~.-Sr. · Jos~JU- que dividir. a j_urisdicção dos magistrados •entre. as 
cardo · da- Costa .. Agmar .de .; Andrada. »-Flcou a causas ordmar1as, e aquellas, que os . seus proprios 
camara inteirada. . ... ·. -· inter~ssados não podem · solicitar, ne·m ·comparecer 

·«Jnm.e Exm.Sr;'-Como requerimento de Estevão po!~§i s?s em juizo, ~o mo são o~ menores~ e_ por is~o · 
Maria ·,. ·Ferrão . Castello· Branco~ que v .. · Ex~ me a. respeitO destas.~nge que os JUlgadore~ S~JaO _maiS 
dirigi o em' ofil.cio de;2l :do corrente, ·envio áY. Ex:, Sizudos, . que. seJao. casados, e tenhao_ ma~s de . 
de ·: ordem :dc S; •M; ·o Imperador, todos-os papeis -30annos.deldade: o que'b~m prova a gl"an~ade 
re~ativos ·, á ' demissão do supplicante. do~mpregode ,da . . rnateria, e a. ~mpo~tanc~a .d~quoell!lS~ causas; _ 
feitordo . pateo da ponte da alfandega-~esta· côrte, :e AssJr;n o determma a ord. hv. 1 _ tlt. ~-:§§1 . 
á sua prelenção _de: ser, .n!')llen_ovam~n~ _ad_mit~ido, · e ~- Dond~ co~clúo ~ .qu~ - deve ;;e.r ~supp:nmtd_!) - o 
nos quaes a camara dos; dep_utad.Qs, :.l! qu_l_lm Y.~ ~· ,artigo ~e_ste prOJecto re!atlV<~ ~o JUIZO ,do~ -orphaos, 
os . fará;:.presentes; acha~á , sobr~ t. ~steo. obji!C~ os· ;I'!?.! ser um fav._or coilfenôo a.s causas, :-as q~~es_p?r
esçlarecimentos, ~, ,qu~ : !leseja, ,~ e. fol"ão ;. pe~id()S ;P~~ S\1~ .~lit.ureza !eq~~r~m no~ lu~gado_f~s ma1o.r, ~~-· 
'V>Ex; ~,n_ose_u ·mencionado offi.Cio,-,, , . .. : ~ .. . ; ,,;, I,~Pc.~~· ~b~dori~~ '~}~~~?~n?I;t~ , . " ~ ' ,: .. ,.,- -
:' · C<_-l)eus~· guarde;:~ y_ .. --~·; _ Paçoj 3() -~eJ~~ll)o ;_pe:;l~. . :. l)l~() 1~t_o ~nv_~~~ -~,--, me~ :~ -~~~~n~~ · · 

-:-:JT~cotidede. 8a.flpe1!4y.~Sr-· l'qs§J~!~4Q ~!'<:9~~ · · · · ';'; « EJIENDA ·· ;' ,-
A:gular.de Andrada; »=Fol a _comm1ssao.de const1,.. . . • .· .· . . .. . • ... . . . .·.... .· ... . ... . . _, . . . 
tuição; : , -. _ ; - , , . , . :; • \; , ; . : · · : :·· :,, -, :• « :5eja. supprim~do o art:4° do _proj~c~o de lefs"ob~e· 

-- ·····-··- --------- --- - ----- - 1 
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SESSÃO . EM 1 DE AGOSTO DE .18!6 
fôros privilegiados, porque considero o juiio dos_ 
orphàos como jaizo de causa, e não fôro pessoal. 
-Jiarcos Anto11io de Sou::a.. » · 

Foi apoiada, e seguiu.:se a fa1]ar 
O Sa . . B&PTJSTA PEREIRA. :- Sr. presidente, aotes 

de entrar em analyse desle art.!4•, dii·ei de passagem 
que não convenlio na opinião emittida por um 
honrado !llcmbro. quando avanço~,_qu~ o privilegio 
dos orpbaos ·é pessoal, o fôro prJvJleguldo, de qoe 
elles gozão, é ration~ cau.sre, pois segundo a . ord. 
liv. }o til. 88, nenhum juiz a não ser o dos 
orphãos, póde tomar conhecimento deUas. 

longiW1 e moi dispendiosas, a justiça e a humanidade 
reprova o semelhante idéa . Que mais conforme com 
a boa razão do que ser qualquer julgado no fõró do 
seu domicilio? Não tem o orphão um tutor ? Será 
este mais privilegiado do que outro qualquer cidadão? 
Não o concebo. ·· · · · 

A' vista portanto das reflexões, que. me occorrem, 
concluirei. que muito · attendendo á desgraçada 
sorte di!Sses nossos _concidadãos, que pela sua tenr11 
idade não podem por si tratar dos seus interesses, 
só admitt.o que se conbeca no seu juizo das causas, 
que th·erem nascimeqto (lo inventario, pela!' razões 
que acima expuz, seguindo·se nas outras a regra 
geral, por 11,uanto todos ·os cida'tlãos :;ão 1guaes 
perante a Je..,.._e . ..a-localidade não influe sobre a 
JUStiça. da-sentença, c neste sentido mandarei uma 
emenda á mesa. 

Veio com cffeito á mesa, e foi lida esta 

« Em!NDA. 

E' certo de que .ellos tnmbem têm um privi
legio pessoal, Se6'JDdO a ord. liv. 3° tit. 5° § S•, 
porém o seu rmns geral fa'o'Or eslâ ·n·a causa. que 
prefere ao pet:sOill, e o paragrapho citado só lhe dá 
uma escolha para certos e determinados juizes, 
a opinião de lOdos ·os jllrisconsultos é uniforme a 
este r espeito. Deixando por6m esta preliminar de 
parte, que só toquei per summa. capita, eu vou a 
entrar na materia do artigo. Diz clle-continua , a « As causas civis, que tiverem nascimento dos 
jltrisdiC\âO adminístratin do juizo dos orphãos. inventarieis, continuaráõ a ser julgadas em primeira 
éessando só a contenciosa conferida pela ord. liv. 1• inst.ancia com juiz <i escrivão píi.va\ivos.--0 depu-
tit. 88 §§ 45, 46, e 47. tado Baptista. Pereira. ,. 

SI\. PRBSJDExTE, eu não entendo bem, 0 quo seja Foi igualmente apoiada. 
jurisdic~ão administrativa; serâ por ,·entura a O Sa. VucUEJao :-Eu não posso concordar com 
nomeação de lii\.Qr, e curador, a autoridade de as emendas. Diz.:se qu~ o juiz dos orphlos 6 juiz de 
recolher .. a um cofre o dinheiro ·dos orphãos, o o causa, e não de pessoa: a questão é muito simples 
dd-o a· juros'? Comprehenderã aquella. jurísdíccão reduz-se a saber, se os orphãos sã.o cousas, ou 
tambem a faccão do mventario ! · pessoas. Não se póde duvidar que siib pessoas·; logQ· 

.Eu entro o~ duvida, mas como' um dos nobres o fôro é pessoal. . 
autores do projecto me diz que sim, e o tão respondo · Houve quem a.11irmasse que é opinião. 4le todos os 
que não nppr<1vo o art. 1°, porque o iuizo com muni jurisoonsultos que o fôro dos orphã.!JS é causal, e não 
dividundo é tambem contencioso, 2" porque este pe,ssoal._ Eu não sei C()mo s'e amima uma tal pro· 
artigo dando ao juiz dos orphàos o direit<l de fazer posição~- quando em todas as legislações modernas · 
os inventarias, Ute til'a o du conhecer de todas as outra ooasa se tem determinado; e·estas legislações 
questões, que se moverem sobro os mesmos na têm sido feitas por jurisconsuhos. Em Portugal, 
fórma do § 46, do tit. 88. Ora Sr. presidente, como quando se fez a refórma pelas l'.ôrtes não se penscu 
é possível approvar uma legislação, pela qual .() por aquelle modo ...... No codigo da França eu vejo 
j1ti2, que eonl1ec.ede um processo, fique inhibidode a mesma doutrina e ainda mais restricta do que a 
connecer dol'l incidentes nascidos do mesmo, e E CID deste projec\o . .•.. Nem se pó de deixar de fazer a 
cujo conhecimeuto e decisão não éadmissivela con- divisao entre ·e. ·jutisdiccão .voluntaria e C'-Ontenciosa 
clusii.o do todo ? . em matarias dê orpbãos: pois o que até agora se tem · 

Quem lem Jeito invenlarios; sabe, que nelleS praticado 6um absurdo. . . . . .. . ' :. 
apparecem questõos tão ligadn.s, que sem se deCi- Ajurisdicção voluntaJia é propriam•lnte um poder 
direm, não pódem progredir aquelles. por exemplo, admini!!tre.tivo · no juiz · dos orpbAos: ·este juiz 
a decolacões, licitacões E'lt. E nem se diga que 08· exercendo-a, é verdadeiramente .um· administrador 
incidentes, que exig~m, mais prolongada discussão·,, é director dos bens e da pessoa do·menor, e só por 
lem,.um processo em separado, porque estas, qile esta· razii.o élle deve-ficar inhabilitado ·de ·ser : o 
citei. por exemplo, . pela necessidade da cousa, e seu juiz .no fôro contencioso; Eq:nio sei ciMno se 
ligação com o inventario, por força de razão hã<1 querein. accumular, e reunir estes- dous poderes em 
de ser decididas nos mesmos.autos; e .até porque 0 uma ·pesse)a : . pois 9uem administra e defende'ê 
contrario além . de. confusão, seria . mais moroso; qué lia. de ;!ier· o iu1z da pessoa, e dos bens, que 
mais dispendioso, e até sujeito a uma decisão menos defende, e administra? : · · · · · · ·· · 
beJD fundada •.. porque :o ju!z que · prineipÜt'â c . Portanto ' o arUgo deve p&Sl;llr, por. &er conforme 
processo, deve de estar . mats· senhor de tOdas as á . constituição. Eu creio que .a ordenação •••• . (0 
circuu~slancias, de que essas mate_rias se revestem~ illu~ire de_putado aindáfallou·por aJsum tempo, mas 

-A'. vista pois do que levo dito,.não <JODVenho'no do '. ·seu dtseu:rso. nada mais colheu o·tachigrapho ) 
4r,tigo" Sinto tombem dizer que.não concordo C:Omá ' ··O su:" Cr.'EH'SNT'J: PlRl\Ttu. :---Eu adv·ogarei a l'.aUsa 
emenda·. proposta pelo meu .. honrado .... amigo o dos:·orphãos, sustentando a minbà emenda, e con
.Sr. Clem~nle Pet:eira, e~uanlo diz-qúe as ~u~ ~i que eUa: passe modi.fl~da: pela do meu honrado 
do.s . orpbaos, IJU etles se)llo autores, .ou réos l!el'ao. an:ngo .o Sr. Baptis_ta=Pere1ra. · .. ·= '"" ·-.. ·! · . , . . · ·· 
tratados no juizo do <lomicilio, porque esta ~ou trina: , .. · Todos os usumentos qu~. se tem : produzido para 
admitt.irla o fôro pcssonl, '}UO:a, constituição urini,: abolir o juizo dos orphãosi qnerem d1zer1que os pri
e porque não .deseubro Jazâo S!!-l!içien\el ~ue :me y_iJ~ios l!!m aca])l!~~~ ~ 'aeye ('Ot consequencia ter . 
convença a conceder aos orphao!J o d1re1to · de. -~~õado·~JI!b.e~ O·JUIZO' pnvanvo :dos· ~.-phãos,: por 
chamar os contenoores ao. seu f!lro.. · ; 'ser um Jlnrileg.o pes~oal •. Ea co~eedl) que IOdos· os 
. N~da ba t~o. "dioso em uma soci~dade bem orga- · -piimeg~os te·m~acabadot' iDas nego•:que ojuiio.dos 

ni$ad3. coruão-se · as causas · difiecis, implicadas. orphlos seja um privilegio de pessoa,· por entender ... . . . . 
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SESSÃO EM -1 DE··· AGOSTO DE .1826 3 
que ellc é necessario pela natureza da_causae que Ora·:• eu creio que as causas dos orphãos em sue 
está ~om preheodido no numero daquelles que devem natureza não tem circumstancia al~uma, que a 
conservar-se, na conformidade do§ 19 do art. 179 torne differeote das causas dos ma1s cidadãos, a 
da constituição. - . que se alguma attenção 'merecem, se algum favor 

Considerou a lei os orphãos incapazes de gover- alcançarão, é tudo devido á qualidade de suas pes
narem suas. pessoas e bens, e foi para lhes dar quem soas, . assim como . se attendeu sempre a uma certa 
os tomasse debaixo da sua protecção, que lhes deu classe de , pessoas, a que por antonomasia se dá o 
um juizo privativo, juizo, que se elle cumpre com nome de miseraveis. .. . · 
os seus deveres faz as vezes de pai, pois esses mise- Isto posto, nenhuma duvida póde haver. em que 
raveis perderão aquelles, de quem receberão o ser. este juízo é de mero privilegio pessoal, e que como 
Olhou por consequencia a lei, quando criou este tal está extincto pela constituição. Demais, senha
juizo, a causa dos orphãos c~o uma causa da na- res, nós devemos ter em vista e muito em vista o 
cão, e os mesmos orphãos como filhos . desta: e con- outro artigo da constituição. que determina que 
siderada a questão debaixo deste ponto de vista, todas as causas civis e crimioaes sejão julgadas por 
quem não vê, que as causas dos orphãos exigem por jurados, logo que esta fórma de juizo se possa pôr. 
sua natureza ser tratadas em um juizo particular. em pratica. · · 

Accresce que os orphãos têm pela lei o privilegio. Ora supponhamos que já existia este tribunal em 
de restituição, por via do. qual depois que chegão_ á exercício: por ventura ainda assim se argumentaria 
sua maioridade podem reclamar todos os actos fe1- que as causas dos orphãos devião ter juizo privado'? 
tos em seu prejuízo durante a sua menoridade: e Certamente ninguem defenderia semelhante opinião: 
como podcráõ elles restituir-se contra as injustiças logo que duvida póde ha\'er em se dar por extincto 
e lesões, .que lhes tive~em sido feitas, se tívere!n este fõro. · · 
soffrido sentencas de muttas causas,-tratadas em dt- " Nem ._ cu sei que utilidade resulta aos orphãos, 
versos juizos.,. ainda na legislação actual, de ter um juizo priva-

Eu concluirei portl~nto que é da natureza das tivo •• ~ O jui:t:o ordinario é muito bastante; o ponto. 
causas dos orphãos, que estas sejão .trat~das em estâ em que se guardem as leis relativas á admi
juizo _particular: e at.tendendo a que o mteresse dos ois tração dos bens dos menores. Nisto está tudo .•. 
orphãos fica providenciado deixando ficar no seu Portanto eu voto pelo artigo. 
juizo só as causas dos inventarios, e as que destes Nós não vamos fazer uma constituição nova: a 
dependem, convirei, em q~e a min~a eme~da seja constituição está feita, e nós somos obr1gados a se..: 
substituída pela do Sr. Bapt1sta Peretra, que e menos guil-a á risca; . " 
ampla.. . O Sa. CRuz FERREIRA :-Eu apoiei a emf:'nda do. 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu derenderei Sr. Baptista Pereira. e sou da sua opinião ••• A 
tambem a causa dos orphãost.. e e~tou em ~üdo _pelo questão versa sobre privilegios de fôro ..• A con
que disse o Sr. Clemente . rereua; po1s nao é stitui~o os tem abolido ••• Nem devemos continuar 
cousa muito boa para elles terem a uma mesma nesta discussão ••• 
pessoa por juiz e administrador. (Apoiado.) _(E' 0 que alcançou o tachigrapho.j 

Não cansarei a attencão deste augusto congresso o. Sa. a> AUL.\ SouZA :-Sr. presidente, eu sou de 
repetindo exemplos dejÜizes que têm abusado des~a opinião de que este artigo volte á commissão1 para 
accumulada jurisdicção, e que della se têm aprovei- 0 redigü· em fórma tendo presentes as emendas . 
tado em seu proveito e.em prejuízo daquel!es! em apoiadas. assim como se determinou hontem á r.es
cuja defeza se devem somente occupar. -Due1 só- peito do art. ao. 
mente que. pela maneira propo~ta parece-n;te q~e A camara iulgou hontem _que merecia approv~ção 
fica satisfeito o artigo ,da ·constltu1ção .que extmglllo a proposta .feita pelo Sr. Vasconcellos! e _apotada 
o fôro pessoal, e providenciada a sorte de~tes me- por alguns . senhores, para que a comm1ssao orga
nores dignos certamente de todas as attençoes, e de_ nizasse melhor o art. ao deste projecto, marcando os 
todos os beneficios da nação. · foros que ~avião ser conservad_os: . igual o'!- ainda 

Leu então por ter -vindo á meza a seguinte maior mottvo occorre . a respe1to deste arttgo que 
« INDIClÇÃO . está (!fi debate, porque considera nos actuaes.juizes 

de orpbãos ti'ma · jurisdicção administrativa e outra 
a Quando passao . art. 4.;, próponho que se .-deter.: _contenciosa. Ora sendo assim, é preciso mostrar 

mine que em todos oslu~a~es . se.separe.da; m~sf!la_ as- raias de uma e outra; .e por falta desta especifl
pessoa a jurisdicÇão admm1stratn:a, daJnrJ.Sdicçao cação tem-~e originado as duvidas e as .·emendas, 
contenciosa.-Paula e Souza . » . que i~~t-~m appare~ido. . . - _ . . . , , · · ..:· -

Foi apoiada e · contemplando-~e co.mo. emenda · Diz'-'se que por 1sso mesmo que o JUIZ de orphaos 
entrou em _ discussão com amatena P.rmc1pal. Se- é o administrador e defensor dos bens . e pessoas 
guirão-sea fallar. . ... . - ~··: dos . menores, não póde nem deve. ser.oseujuiz, 

o Sa. SouZA FRANÇA -=-A questão~,IJlais simples porque .vem ,a ser juiz e p~rt~ I!O mJ')smo tem~!_'o 
do que , se tem querido fazer; .;.e . eu prescin~o .~e que é repugtlante. Eu nao 1m pugno esta op1_mao, 
todos os argumentos que se,possao apresentar, p01s mas. quero . sómente lembrar (e <J..co~missão fará,o 
0 meU. fito é -a 'letra da nossa. CO!!_Sti.tui~o, a qual USO, qlie eotend!'t; desta min!ta lembrao~) que a 

· d at car e segmr · · maior p~r~ d~s !U1Zes ~e o~haQs ~o B.ra.z1.l reune!Jl 
nosensmaoqu.e e,vt!mospr 1

,. - . · - ,,_ .,, em._ .. s_iaJun.s __ d __ 1_c)to._o_r_dtnana .. n.o,.ct_ve_l _e .. c.r. tme~nms_ .. Diz a constituição que o fôro • pnVIlegu~~o. a c~r~as r 
pessoas /·ou a certas classes de :}l~oas _na~ -e_x~stuá, em _bem poucos. ugares est~o separadas estas , varas. 
mais;, e ·SÓ se ·conservará 0 : fôr~. ~ua.por .utilidade ·. ·· Istó", deve-se~ ~ tõmar,_, em _corisidéra~o -. é pre:v,enir 
publica-_competir a . certas ;_espee1es; de cal1S8s~ , ,pQli -n~sta mesmá ; leÍ~-;}jltiii vei, que . n~ll~}se~ vài.fazer 
consequencia toda a questão deve v~r~ar. ~obre ~es~ :distincÇão entr~:.aijürisdicção ,,ad~iiiistràtiya e ju
ponto: , se. 0 juizo .dos orpbãos é p~~vileg1ado ,pela~ diCiaiia: ·e- é razão-sobeja para 'se não poder .~mar 

1 · sas _vota_ca __ ·o,so_ b_r,e,_ o artigo, sem.qu_ .. eseja nov!lmente;re-pessoas, ou pe as ca~ . _ · -,. · · · . 
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·11igido. E' pois o meu voto que se remetta á com-:
missâo com todas as emendas otierecidas para o fim 
que proponho, a tive em vista na emenda que 
ollereci. 

O SI\. V AstONCELLos :-Eu não entendo bem os 
senhores, que têm defendido o art. 4. o Manifestarei 
o meu modo de pensar em, poucas palavras. Se o 
privilegio dos orpbãos é meramente pessoal, como 
se tem defendido; ent.ão não temos duvida alguma: 
enão revogado& pela constituição, e não se podem 
conservar nesta lei. Porém a isto já se respondeu 
muito bem, porque se fez ver que se não dera o 
verdadeiro scnlido á conslit.tição. · · 

Tenho a acçrescentar •. que s~ é pessoal para quB 
estamos nós a gastar. tempo, havendo esta camara 
decidido no art. 1 o que taes privilegíos fi cão revo
gados? E se nào é pessoal, mas de causa, desejava 
muilo que os illustres ~deputados que têm traLado 
da matcria, me lançassem a linha de demarração 
entre a autoridade administ.raLiva c contenciosa. 
·· Eu entendo nlguma cousa da trapaçaria do JUro; 
mas não estou de certo modo habilitado para fazer 
a . distincção de administração e juizo de orphãos, 
qu:~ndo sempre o considero juizo contencioso, por 
tio. verem 8emprP. duvidas a decidir; e por isso mesmo 
que não sei fazer essa distincçào de administrativa 
e con~ndosa, quizera que se me déssc uma expli
cação, porque como suo magistrado não sei como 
me hei de hõ.ver com estes juizos. 

Cansou-se ·· o il\nstre deputado em .mostr.1r. os 
males que resultào de serem os juizes escrivães et 
caJiera, ladrões; mas que conclusão se deve Li r ar 
destes argumen.los? Deverá por isso approYar-se o 
art. 4° '! Deverá elle por isso passar? Não, Sr. pre
sidente : segue-se que se devem dar pro1'ideneias 
pára responsabilisar a estes homens. · 

Esperemos que saia a lei da responsabilidade dos 
ministros e conselheiros do estado, porque depois 
delles estarem respon~aveis, farilo responsabibsn 
os out.ros empregados. . . . 

. Quiz • fazer-se uma distincçãó de juizo adminis
trativo e de orphãos: não é por este meio que se 
fazem as· reformas, é necessario sabêl-as'fazer; eu 
não sei que com e5ta distincção se ganhe 11ada, eu 
até me opporia a· eUa, Sr. presidente, por uma 
~a.zãu, que acho de ~u~ma iniportancia : para quem 
tria passar? Para o )Ut:zo dos ausentBs? l~ntão que-, 
reria antes que se creasse nmjuizo novo, para tratar 
destas causas. ·Portanto digo que se o.,.prh;Jegio de 
qu~ trata o art: 4o0 é dt'rpessoa, já está ':Svogado; e 

. se e de causa, deve ·tratar-se delle depots de voltar 
da commi9sào õ artigo 3. o · 

· · -0 Sa: CosTonto DtAs :-Eu me vejo muito emba
raçado para dar o meu voto : reconheço a im'por.:.. 
tancia da · materia, porque trat3-se de defender os 
desgraçados ç~phãos, mas vejo ao . r~e~rrio.' tempo_ 
que a •camara n!o póde conceder pnv1legto~t que 

·se uclue•il pela constituicão: Nno acho:·pórétri JUSto 
· qu!l se mett~~ nas _causas dos orphãos aqu~\l~s que 
n~tt:a~e.n,te • · ilelaptdão seus bens, como mmlStros, 
escr1vaes.(e~; ·etc. Em 100 arrobas de processo 
não sli encontra .uma onca de caridade. : ' · . ,: ·' · ' 

•· Não ·temos .autoridade· para criil,r lugares e refor
. mar leis? E porqué não iremos de enronti·o a tantas 

· makl?des '! Porque -uão. aju~.~fêmo~. os desgraçAdos 
·Or:phaos.T Uma nova reforma da'let creaudo jui%es 
·do p~z, _póde dar proteccão : á~ êste's entes 'inilla
dados~ ··· :•: ·.c::· · ' · • .• ·· · · : ·· · · , ... · : 

l'br -muito boas que tenbão sido asleis; -1119 te-: 

mos a respeiti) dos orphãos, o que tenho ouvido 
dizer até nesta .augusta · camara, ellas não têrn pro
duzido os elleitos qnc devíamos esperar; porque os 
clamores são gcraes, e tudo quanto !iC tem feito a 
re$peito delles de nada telll ·servido. Entrando os 
taes escrivães, tutores, t'tc;, etc., nos bens de um 
orphão, nada lhes escapa. · · · ~ 

Nestas circumstancias, niio resultando utilidade 
alguma em passar o artigo tal, como se acha, serei 
de voto que se adie a questão, como tem muito bem 
ponderado alguns Srs. deputados, que me prece-
derão. • 

O SR •• ÚUEIDA ALBUQUEIII!CK :-Tem-se questio
nado, quanto a mim, muito inutilmenl.e: com um 
pouco de trabalho de ler .o titulo da ordenação que 
trata_ dest.!l m;~teria, cstarião tiradas todils as duvi
das, e veria o nobre deput;~do a linha de dem:~rca
ção que nào póde descobrir, mas que é muito visi
sivel. 

Tem-se dito muitas cousu a respeito da jurisdie
ção adminlstratin e contenciosa, que excedem a 
minha comprehensão: o que s~i é que antigamente 
a jurisdicçào dos orphãos era dos juizes ordinarios 
depois creou-se um Juiz privativo, c em muitas par
tes não ha juizos de orphãos separados, como na 
província de. Pernambuco. 

Disse-soque um o vez que o fôro pessoal é nbolido 
pela _eonstituição,éinut.il ó artigo; mas não é nssim; 
resta saber quP.m ha de administrar os bens dos or
pbãos. 

A constituição mandou as suas causas para oJôro 
geral, ma~ _para onda ha de ir a administração dos 
seus_ bens' E~ta é a razão P!'rque_ o. art. 4° diz {leuJ. 
Se tsto so ttrar, fica aboltdo o JUIZO dos orpbãos, 
sem se saber por quem !erá substituído na parte 
administrath•a ; 

O SR. YEl\GOEJRO :-Se se quizer dizer que ·esles 
privilegies são dados aos bens dos orphãos e não ás 
pessoas · do~ orphãos, então o mesmo se póde dizer 
a respeito dos ecclesiasticos e mais privilegiados, 
porq~e um~ vez q~e .não. tenhão pleito em juizo não 
lhes e prectso o prrvilegto de fôro. · 

Tem-se dito que· é premat•tra esta' discussão, e 
qun o artigo deve ir á commissão~ porque so alterou 
a base em qile era fund_aJ)_Q, visto. que se .deu nova 
redacção á doutrina do art.igo primeiro, a ·qual foi 
approva.da. · · ·· · 

Logo_ não;temo~ alteração se não de redacção • • • 
(Não foi BIIIIS OUVIdo). . . 

· O SR. PAULA R SotizA :-A minha emendn está 
muito maJ enunciada : . eu quero dizer que nestes 
lugares,· onde estãõ :reunidas · as duas autoridades 
ém tim mesmo ~ujeito, se c:i~ uma. autoridade. que 
exerça as funcçoes de admtmstrahva. 
· Este é · o ·meu modo ·de pensar: a emendo não o 

explica bem,:a com missão porém fará :uma redacção 
melhor. . .: . . . 

O Sn~. MA.'Ili bs A]Ç'j'omo :-0 penul~o:Sr; depu
tado, que aca~ou ;de_ fallar cnte.ndeu a_ palavrà..,...;pes
soa-em. se~t•d.o yhtlosophl~o~ m~s .nao a çnte!'deu 
em sentido Jundtco :· porque jundtcamente.·nao se 
póde chamar pessoa·âquelle; que não póde compa• 
recer em juizo, nem póde figurar emjui1:o. - .. -: 
· ···O orphã.o portan~ : não se póde chamar pessoa 
pot sua' idade ; ·por·i:ónseqn<incia ·todos', os·oojéctos 
'relaLivamente á ·estes. bome11s .não se podem cbili:nar 

d~ I::S~~'e ~e 5·~ d~~~ ~~~~de~~~ ~·fõ~~ ·~in ~-es-
tão mais de causa do que de ·pessoà. . · ·· · : • 
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Os menores, bem como os mentecaptos, não po- ficando em idade de não poder_ dirigir as suas pes-, 

dem comparecer em juizo. · . · - soas e bens. 
ComtlidÓ, sem dar muito peso a estas reflexões. Portanto se a camara adoptar esta proposição do 

que acabo de fazer, parece-me muito razoavel a opi- honrado membro, votarei que tratemos quanto antes 
nião do illustre deputado o Sr. Vasconcellos, quan- de organisar esse systema, reduzindo o juizo dos 
do propõ~ que o artigo torne á commis~ão, para que orphãos a uma administração de família. 
se marque a linha diviso ria, e se declare muito ex- O SR. AutEIDA E ALBUQUERQUE :-A emenda do 
pressamente. quaes são as attribuições, que ficão Sr. Paula e Souza reduz-se unicamente ã hypothese 
pertencendo a este juizo udministrativo dos orphãos, de se julgar incompath·el a reunião das duas autori
quaes os favores. que est.a porção de cidadãos deve dades administrativa e judiciaria em uma pessoa 
gozar; pois só assim poderá a camara deliberar. singular. · 

Além disto parece que este systema de fóros, E' por consequencia dependente da deliberacão, 
principalmente do de orphãos, é alguma cousa con- que a camara tomar ácerca da materia do arti"go. 
nexo com a instituição dos juizes de paz, porque em E na verdade, logo que se approvar o artigo, é um 
todas as partes as causas dos ·orphãos são decididas resultado necessario separar-se a parte administra
por juizes de paz, como succede em Inglaterra. e em tiva, que tinhão os juizes : e como esta administra
França, onde os juizes de paz fazem o inventario, e ção ha de ser exercida por alguem, infallivelmente 
tudo quanto lhe é relativo. se hão de nomear pessoas, que della se encarre-

Assim quando nós tivermos organisada a legisla- guem. 
çã~ sobre os juizes de paz, e fõr explicada a juris- · Parece-me pois que o illustre preopinante não 
dicção que lhes de,·e competir, melhor }lOderemos attendeu a esta circumstancia. 
deliberar ácerca desta mat''ria dos orphãos: e por o Sa. CLE!IENTE PEREIRA :-Quando me declaro 
isso eu seria de opinião, que se retardnsse esta deci- contra a emenda, é porque não reconheco essa in
são, e que não tomassem os deliberação alguma ; compatibilidade, que se pretende achar eritre as duas 
pois o que se decidisse agora, poderá ser revogado, autoridades exercidas pelo juiz dos orphãos : e não 
quando-se fizer a lei dos juizes de paz. sendo incompatível uma com outra, acho que se 

Entretanto não me opponho a que o artigo volte póde muito bem accumular ambas asjurisdiccões no 
á com missão para o fim proposto. sentido, em que fiz a minha emenda. • . 

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA :-Sr. presider!le, o illus- Torno a dizer que os abusos commeltidos na pra-
tre preopinante em pouco ou nada discrepa da mi- tica não nos devem determinar a fazer a separacão 
nha opinião. . proposta, porque tanto de uma, éomo de outra fÓr-

Não é pois para combntel-a que eu agora me le- ma, sempre os h:rçerã, emquanto não forem procu
vanto, mas é sómente para não deixar passar certo rados para os empregos homens dignos de os ex;er
principio, que ávançou par~ roborar os seus argu- cer. Aqui nesta casa sentão-se muitos senhores, 
mentos. · que exercerão cumulativamente os lugares de juiz 

Não se póde admittir a proposi~ão, de que os me- de fóra, civil e orphãos, o creio que nem por isso 
nores não têm pessoa no sentido jJJridico, por isso deixarão de desempenhar muito bem qualqum· des
que não podemJlguraremjuizo. Esta proposição é tes empregos. 
falsa: basta vê r-se . a ordenação, que nesta parte Isto é o que tenho a responder; e accrescento 
seguio quasi â risca a legislação romana. que a querer-se estas juri!õdir.ções separadas, nesse 

O Sn. CLEIIENTE ).>EREIRA :-Opponho-me ã emen- caso crie-se o j1Iizo de familia, de que já fallei. 
da do Sr. Paula e Souza, porque não vejo necessi- O Sa. Lnm CouTINHO :-Sr. presidente, este ne-
dade de se multiplicarem os empregos, e por conse- gocio é muito serio, e da maior importancia. 
quencia os empregados. Este privilegio de foro concedido á favot· dos or-

Se é por se temer a prevaricação n~stes adminh.- phãos nada tem de commum com os outros privile
tradores. dos bens dos orphãos, dá-se sempre o mes- gios estabelecidos a certas classes de pessoas. 
mo motivo, quer e~t~jão separadas, quer accumula- Os outros são mais faceis de ser reduzidos á ordem 
das as autoridades; porque as qualidades pessoaes da- do -fôro -commú.m, e da administr~ção geral da justi
quelles, que as exercem, são tudo nesse ponto. ca, mas os dos orphãos não está nas mesmas cir-

. Além "de que devemos saber que h a: grande falta curnstancias: são pessoas, que nno podem prover 
de homens letrados e babeis nessas villas, para se- ao seu bem, são em rigor os lilhos da patria, porque 
rem erilpregados na administração publica. . têm perdido infelizmente os seus pais naturaes~ 

Custa ·muitas vezes achar-Ee um homem para juiz Necessitão que a patria se desvele na sua educa-
ordinario de sorte, que repete-se em algumas terras cão, e na conserva cão de seus bens. 
a nomeação na mesma pessoa ; e assiin mesmo sem- • Portanto é este Ôbjecto da maior transcendencia. 
pre se.dãó por mal se.t·vidos os povos. · Como se ha de pôr já em execução a ·seu respeito o 

A's vezes vai,;;se buscar. um fazendeiro de dez é artigo da constituicão, sem que antecipadamente se 
mais leguas de distancia, .o· que causa graveis in- tomem medidas a respeito da guarda das sua:s pes-
convenientes. · · · soas, e bens? · · 

O que se tem . dito a respeito do uso em França E' indispensavéluma providente leiqí'e designe 
~ nie tem lembrado, e eu acho muito conveniente. a maneira, porque as pessoas, e fazenda dos meno
E' urirjuizo de familia ·composto dos parentes dos res devem ser protegidas e defendidas: e sem que 
orphãos, . e encarregado de tratar dos seus·bens, etc~ previamente se tomem estas saudaveis cauteilas, eu 
·. · Poriánto se . se quizésse organisar um plano sobre acho que se não deve alterar nada do que existe rela
as 'mesmas baseS, eü estaria prompto a .concorrer tivamente á legislação do juizo dós. õrph~os . . 
Çom qu·a.nto estives.se ·nas minhas faculdades; _por- Portant.o sou de parecer, que. !IUanto . aos outros 
gue . estou. _convenCldo de· que era um dos maiores fóros se trate já de. pôr em pratica a . extincção ·orde..: 
ben'etlcios, que se-poderião fazer ·a esta classe· de nada na constituição, e que deixassemo.s de . parte o 
'Cidadãos; ·qu,e tiverão a desgraça.. de perder seus pais, 'dos orphãos;para·se·tratar,qullndo:tivermos ad<?pta-

2 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 8 de 18 

6 SESSÃO· E~I ~ -.- llE AGOSTO DE --182ô 
do um systema proprio para a boa administra~o da 
fazenda, e com especialidade para a perfeita educa
cio destes misera,·eis. 
• Talvez se possão apresentar planos dignos de ser 
adoptados, cümo este de que fallou o illustre orador 
o Sr. Clemente Pereira. 

Guarde-se pois esta parte da lei para melhor oc
~asião: entretanto nenhum mal se seguirá, se con
tinuarem as cousas como se acl1ão ao presente. 

Esta minha opinião poderá não ser acceita, mas 
cu creio que é a mais prudente, que se póde seguir. 

O SR. VERGUEIRO : - Eu sustento a emenrla do 
digno deputado o Sr. Paula e Souza, porque enten
do que é coherente com a opinião geralmente rece
l>ida, e até apoiada pela maioria desta camara. 

Senhores, é necessario tirar a anomalia, que exis
te, sendo a mesma pessoa quem administra. e ao 
mesmo tempo julga sobre os casos da sua adminis
iracão : por outrn, é necessario separar estas duas 
.autÕridades, que têm estado accumuladas. 

Parece pelo que tenho ouvido, que se tem rcceLido 
esta proposta como em odio c dcsfavor dos orphãos: 
mas eu não sei porque razão se concebe semelhante 
absurdo. x 

Sr. presidente, é só para bem dos orphãos',"ó só 
em sua defeza, que cu advogo aquella proposta para 
separacão das duas jurisdicções; é só com este fim 
que organizei o art. 4°, o com o mesmo fim se lem
brou o honrado membro de fazer esta emenda. 

Diz-se que tanto se póde abusar de uma, ou de 
outra fórma: })Orém não é assim. 

O magistrado que th·er em suas mãos a adminis
tracão da pessoa e bens do menor. e ao mesmo tem
po julgar das questões, que se originarem já sobre 
esta mesma administração, já a respeito de qunes
quer conten~as rel!ltivas ~os beu.s dos ~Jesmo~ or
phãos, tem (Isto nao adm1tle rephca) mm.to ma1s fa
cilidade, e maiores meios para p1·evancar nestes 
officios, do que se ellc exercesse sómente uma des
tas autoridades. 

Como é que um destes magistrados de jurisdicção 
accumulada ha de tomar contas a si mesmo, e se ha 
de rcsponsabilisar pela omissão (já não fallo dos 
crimes por commissão) de obrigar os tutores e cu
radores aos seus deveres 'l Esta verrlade é palpavel; 
nem eu~sei, como tem sido desconhecida por alguns 
senhores. 

Disse-se que era melhor introduzir o systema 
adoptado na França para a administração da p~ssoa 
.e bens dos rnl'nores: porém, senhores, nestale1,que 
estamos a formar não tratamos de melhorar a con
dicão dos orphãos, tratamos sómente de fixar o me-
thÕdo de lhes administrar justiça. -

Quando nos propuzermos a melh.orar a adminis
tração dos seus bens. então serei de parecer, que se 
admitta entre nós o systema familiar, porque certa
mente é a providencia mais saudavel, de que tenho 
noticia. 

Deixar .. a direccão e fisealisacão dos bens desta 
classe de cidadãos; e a sua educãção ao arbítrio de_ 
uma só pessoa. que muita.s vezes não se. ~ntere~sa 
por elles, -não acho conv:emente, antes mUito arns
~ado. 

E' nece~sario que haja quem cuide em sua edu~
cão. e administre seus bens: e que pessoas ma1s 
idoneas para um tal desempenho, do que os pro
prios parentes mais chegados, e formados em .. uma 
·especie de conselho! . _c ·• 

Porém este não é o lugar para .esse objecto : nós 
·agora só tratamos de desenvolver o artigo da const.i-

tituição, que e:r.t.inguio os privilegios pe~soaes de 
fôro. 

Portanto devemo-nos limitar por agora a fixar a 
jurisdicção, com que hão de ficar os juizes dos or
phãos; a qual não póde ser a contenciosa, por estar 
prescripta pela constituição. 

E' necessaria pois e muito necessaria a emenda 
do Sr. Paula e. Souza : aliás os magistrados ficarião 
na qualidade de juizes dos orphãos exercendo a ju
risdicção administrntiva. e na qualidade de juizes 
ordinarios ou de fóra, a jurisdicção contenciosa; e 
tl'riamos em uma só pessoa accumuladas estas duas . 
jurisdicções repugnantes, e que mutuamente se 
destróem, com gravíssimo prejuízo dos menores, e 
por consequencia da · na~o. Por isso defendo a 
emenda. 

O SR. CLEJIENTE PEREIRA :-Continua-se a dizer 
que o fõro dos orphãos é de privilegio pessoal, e não 
causal ; e que os privilegios de pessoa estão extinctos; 
querendo-se decidir a questão pelo§ 16 do art. 179 
da constituição. 

1\las não é por este, e sim pelo§ 17 que convém 
examinar a questão. 

Diz cste.-A' excepção das causas, que por sua 
natureza pertencem a juizes particulares. na con
formidade das leis, não haverá fôro privilegiado. 

Logo a questão reduz-se a conhecer, se é do inte
resse publico da nação, que as causas dos orphãos 
continuem a ser julgadas em juizo particulares. 

Eu já mostrei que sim, e respondeu-se. que os 
juizes dos orphãosservem e têm servido em prejuízo 
dos orphãos. 

Eu concedo que estes juizes têm feito muito mal 
aos orphãos, mas isto é um abuso, e do abuso nunca 
se póde tirar argumento vencedor ; e portanto con
tinúo a votar pela minha emenda restringida pela do 
Sr. Baptista Pereira, que é menos ampla. 

1\las não se entenda, que quando assim sustento a 
conser,•ação deste juizo, é porque . a deseje, e seja 
de yoto que elle permaneça: bem pelo contrario 
conheço que é necessario fazer neste ramo de legis
lação uma reforma absoluta, entregando toda ·a 
parte administrativa da· pessoa e bens dos orpbãos 
aos conselhos de família (apoiado, apoiado) á imi
tação do que se faz na França; mas esta reforma 
não se póde fazer já, depende de um systema geral 
de legislacão, o não póde ter lugar, sem se crearem 
os juizes de paz • 

Quando estes se crearem, . eu me interessarei na 
crea~o dos conselhos de família; mas em quanto 
não chega esta época, julgo mais conveniente con
servar as cousas como estão, ou com pequena modi
ficação. 

O SR. VAsCONCELLOS :-Eu julgo a emenda do 
Sr. Paula e Souza desnecessaria e ociosa. Ella tem 
por fim separar o exercício da jurisdicção adminis
trativa da contenciosa, no caso de passar o art. 4 
tal qual se acha', ou a sua doutrina. 

Porém, Sr. presidente, o projecto diz isto mesmo 
no art. 4: pa __ ra que pois é precisa esta emenda 'l Diz 
o artigo (leu o art. 4.) Portanto como poderá a 
mesma pessoa continuar a exercer ambas as juris
dicções, uma vez que se approve esta doutrina? Com 
isto respondo aos argumentos daquelles senhores, 
que advogão o artigo e a emenda : porém quanto 
a mim este artigo não deve ser approvado:-elle vai 
destruir o que existe, sem substituir os meios de " 
prover.· á miseravel con«ll,ção dos_. orphãos. FiÇl!l'~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 9 de 18 

SESSÃO E~l 1 DE AGOSTO DE 1826 7 
p~ra q!lando se fizer uma lei propria para essas prO; 
vtdenCias I ! 

Mas, - sr~ presidente,.esta lei é regulamentar; a 
dos juizes de paz tambem é regulamentar: e então 
determinar-se-hão nesta, que agora se faz, artigos, 
que hão de ser revogados por aquella, que se ha de 
fazer? Logo -estamos fazendo um artigo provisorio, 
e sem estabilidade. 

Demais, senhores, ainda a camara não pensou 
bem sobN esta questão, que hoje se suscitou ; ainda 
a comp1issão não deu um parecer sobre ella, porque 
é materia inteiramente nova: não será pois melhor, 
e muito mai~ conveniente, que este objecto torne á 
commissão, e que ella o combine com os projectos. 
que tem entre mãos ; que pense melhor sobre a 
materia, e apresente a sua opinião final,_ emquanto 
os membros desta camara tambem estudão o as
sumpto,• para dar com segurança so.bre elle o seu 
voto'? Pois havemos de construir hoje, para destruir 
amanhã? 
· Eu confesso que esta discussão tem sido inteira

mente vaga, ainda se não estabeleceu um só princi
pio, que seryisse de base: e como é que a camara 
ha de deliberar? 

Porém quando, apezar de todas estas razões, pas
sasse o art. 4, a que sempre me opporei, eu que
reria aue se riscassem estes paragraphos da ordena
ção aqui ci~ados porque esta legislação já está em 
parte revogada. 

O Sa. CRuz FERREIRA: -(Fallon por largo tempo 
porém com tal rapidez, que ~e não alcançou parte 
alguma do seu discurso.) 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA. :-Senhores, levan
to-me para defender a emenda, e não tenho duvida 
de dizer, que os argumentos, que se têm produzido 
contra, não têm forca alguma. 

Acaba-se de sustêntar a legislação antiga, dizen
do-se que tinha re~onhecidC! a necessidade dos j~izes 
de orphãos, pelos mconvementes, que 1·esultavao de 
não. serem letrados todos os juizes. Porém eu res
pondo a isso, que a razão, que a lei deu como flln
damento,. tem cessado, e por .isso deve cessar a sua 
disposicão. 

Quem ~egou que era mais conveniente, que os 
juizes dos orphãos fossem letrados no caso de exer
cerem a jurisdicção administrativa e contenciosa 
cumulativamente? · Ninguem seguramente. Pela 
minha parte, eP antes quereria, que nesse caso 
fossem letrados os juizes, do que chamaram-se para 
esses empregos homen·s leigos, nomeando-se os que 
a ordenacão appellida homens bons. 

Porém· quando se separe a jurisdicção adminis
trativa da contenciosa, então preferirei sempre os 
honúms bon.:~ para a administração dos bens, e.di
reccão das pessoas dos menores; porque a experien
cia ·tem mostrado q11e os juizes de direito não são 
os melhores directores e administradores das 
pessoas e fazenda d_os. orpbãos, assim como não são 
os melhores administradores da fazenda publica, 
visto que muitos objectos do seu officio os destra-' 
hem, e prendem de sorte, que não podem entrar no 
conhecimento particulàr dos negocíos da adminis
tração, pa~a dar a tempo as PJ:Ovidencias, e. uma_ 
boa direcça:o. 

Os juizes de direito para cumprir coro. as obriga
cões dos seus cargos não têm sobra de tempo . para 
êntrar nos pequenos. detalhes dessas admin~trações, 
e por.· isso são os primeiros enganados pelos admi
nistradóres_ seus subalternos, e muitas vezes vêm a 

ser victimas das ciladas, que estes lhes armão, sem 
poderem prevenir, nem remediar os males da admi
nistração. Esta é a minha opinião, e o meu modo de 
pensar sobre a questão. _ 

.Não me opponho porém á proposta, que se tem 
~cito, para que o artigo . volte á commissão para 
mterpôr o seu parecer sobre as d11vidas, que aqui 
s~ tem s11scitado; porque na verdade muito se tem 
divagado. Talvez a commissão adopte algum plano 
q11e agora não tenha occorrido. ' 

Tal vez se lembre de fazer elegi v eis pelo povo aquel
les, que têm de exercer a jurisdicção administrativa. 
C~rtam_ente importa muito á sociedade, que o cida
dao seJa bem educado, e que os seus bens se não 
delapidem; e para uma boa eleição_raras vezes o. 
povo se engana. 

Para dar uma boa educacão, para tratar da ar
reca~ação, e admini~tração ãe bens, n11nca e11 jul
garei apto um magistrado encarregado ao mesmo 
tempo de fazer justiça ás partes: é preciso um 
homem de bem, e dedicado inteiramente a esse 
cargo : um homem residente no paiz; que tenha 
conhecimento dos orphãos, e dos seus bens. E se 
esse homem não desempenhal' o conceito, que delle 
fez o povo, que o elegeo, então muito menos se 
deve esperar de um Juiz d~ direito, que além dos 
inconvenientes, que ja ponderei, só so demora no 
districto o tempo do seu lugar. Novo motivo para 
passar a emen1a. 

Avançou-se esta proposição: vai-se destruir a 
legislação dos orphão!l1 e não se trata de substituir 
outra em seu lugar. ~ão, senhores, não é assim. 
Não se faz mais do que separar as jurisdicções para 
p_essoas ditrerent.es: a. legislação dos orphãos sub
Siste. da mesma mane1ra : nada se destróe, porque 
aquelta legislação é de reconhecida excellencia; e o 
que se faz é restituil-a á sua antiga pureza, e dar-lhe· 
mais valor, por isso que se tirão os obstaculos, que 
se oppõe á sua livre marcha; tudo isto é a bem dos 
nossos concidadãos, e em particular favor e protec
ção. destes rniseraveis orphãos. 

Ainda por outra razão voto pela emenda do 
Sr. Paula e Souza. Eu sou inimigo de accumular 
obrigações e!D um só homem, e obrigações de tanto 
peso, e tão melindrosas: estou convencido que a _ 
um juiz, que faz a sua obrigação, não resta muito 
tempo para tratar de outros ncgocios; e por isso as 
nossas leis querem que elles só se dediquem ás ma
terias do seu officio. 

E se um juiz não póde commerciar, nem dar-se 
a outro genero de vida, que o distraia do seu dever 
primario, como é que l1a de encarregar-se dos ne
gocios de uma casa, e da direccão da educacão de 
um inenor, quanto mais de toa os os da sua- juris
dicção 'l Daqui vem que a legislação a respeito dos 
orphãos na sua Darte administrativa tem sido até 
agora, e ainda é im,xequivel, apezar de tantas e tão 
sabias providencias, que dá a bem daquelles misera
veis: e a razão é. porque um juiz de orphãos não
póde absolutamente, ainda com os maiores esfor~s -
fazer face a todos os objectoi, que sobre ello.. 
pezão. 

Desta accumulação de empregos resulta que ne
nhum é desempenhado: aquelle. que · occupa ao · 
mesmo tempo tres ou quatro lugares, não póde · de 
fónna alguma servir bem 'em nenhum~·delles; e' 
nesse caso ~elhor _fôra não se crearem esses l~ga
res. Conc1umdo, -digo que approvo a emenda, e·que 
seja popular a eleição do adnlinistrado_r dos orpb~os-,' 
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cujo emprego deve recahir naquelle's que as nossas suas attribuições, etc.? Poderá de outro modo sahir 
leis chamão homens bons. perfeita esta lei? Eu estou firmemente convencido, 

o Sa. LINO CouTINHO:- Sustento a opinião, que qne este artigo não deve assim passar, que é manco, 
emitti; e torno a dizer que é necessario primeira- e imperfeitissimo~ Voto que torne á commissão, 
mente que se forme um -systema de orphanologia, para o refundir: a golpes de espada não se formão 
para depois se decidir a materia deste artigo. Mas leis; é do nosso dl'ver reformar, e construir, mas 
disse-se que não tratamos senão de separar a parte não abater e destruir. 
administrativa da parte contenciosa, reunidas hoje O Sn. VASCONCELLOs: -Esse montão de emen
em uma só pessoa: e para que l1avemos de fazer das, Sr. presidente que se achão sobre a mesa, bem 
uma cousa hoje, para daqui a dons dias talvez des- mostrão a diversidade de opiniões, que se têm ma
manchai-a? nifestado nesta camara ácerêa do artigo em discus-

Supponhamos, que passa este artigo. e depois são. 
apparece o systema de orphanologia, e que nós á E donde nasce esta diversidade de opiniões, senão, 

· vista deste systema entendemos que não deve sepa- das imperfeições, que se descobrem na sua dou. 
rar-se a~jurisdirção administrativa, mas _que é ne- tl'ina? E como é que no meio de tal confusão ha de 
cessaria dar-lhe uma fórma nova: não decidiremos a camara resolver com acerto e sabedoria? Eu acho 
então o contrario do que adoptamos hoje, havendo que estanJOs a perder o precioso tempo, que poderia
assim pura perda de tempo 'l mos empregar em tantos objectos de verdudeiro 

Demais, Sr. presidente, não creio que seja cousa interessei 
muito facil o marcar~ quaes são os fóros de causa, e Fallemos claro, senhores, qne utilidade se segue 
os fóros pessoa és. O que quer dizer foro militar? de tratar-se já já deste fôro dos orphãos? Eu declaro 
Quer dizer o mesmo que foro de soldados, não tem que se fosse possivel votar contra este projecto, eu 
outra razão, porque é o foro daquelle, que se ::hama o faria; pois nos Yeio interromper trabalhos do 
soldado. summo interesse e da maior necessidade. Portanto 

Logo se se não quer que se diga fôro de orphãos, ou volte o artigo á com missão, para lhe dar nova 
digamos fôro de orphandade; e assim fica mudado o fórma, ou fique adiada esta matena, para entrat· na 
nome, desfeita a duYida que se pôz, argumentando- lei, que se houver de fazer sobre a administração 
se, que es~e fôro era da pessoa, porque era Juizo dos bens dvs orphãos, como já se tem proposto .. 

·dos orphãos. Eu não sei, St:. presidente, qual é o. motivo de 
Sr. presidente, já aqui se demonstrou exuberan- tal pressa: ha outras muitas leis regulamentares do 

temente, que nada se deve inuovar, sem que haja maior interesse, e comtudo d'ellas ainda se não 
uma lei, que especifique os fóros de causa, e os d 
fóros de pessoa, e neste principio todos geralmente tem trata o, nem ao menos ha lembrança. A respeito 
concordárão, pois não é tão facil a divisão, como á mesmo da administração da justiça faltão-nos leis 
primeira vista pareceu. , regulamentares de summa· irnportancia, que ainda 

I> , 1 jazem no esquecimento: e então porque motivo 
orem· suppon Jamos, que depois de organisado trataremos com tão .. pouco . escrupulo de ir alterar 

este systema orphanologico, apresenta-se um pro- · · 
1 jecto para que se julgue de causa 0 fôro dos orphãos: repentmamente uma .legislação estabe ecid!l á se-

I 1 1 . culos, sem pezarmos na balança da sabedona, e da 
por outra, suppon Jamos que 0 corpo egis ntivo prudencia os bens e os males, que desta precipitacão 
assentava que esta dasse de cidadãos de,·ia gosar ód · • 
de algum privilegio no seu fôro, visto que pela sua p em surgir, e apparecer na pratica? 
condicão miseravel se fazem credores de todo 0 am- Portanto, senhores, não aventuremos um ensaio, 
-paro, ·e d~ todos os beneficios da nação; por ven- que póde ser muito funesto: abramos mão por-ora 
tura ficaria a assembléa inhibida de 0 fazer, porque desta ma teria arriseada, c demos lugar a outros as
este privilegio chama-se dos o~-phãos, e não da sumptos, que sendo da maior consideração, não 
orp_handade ? . podem de maneira alguma comprometter o bem dos 

Demais, Sr. presidente, este artigo estabelecendo cidadãos, seja qual fôr o seu ultimo resultado. Te
uma sf'cção na jurisdiccão dos juizes dos orphãos, mos em discussão o projecto sobre o curso jurídico 
nõo provê ás conseque"ncias, que necessariamente empreguemo-nos nelle, e em outros semelhantes, 
devem resultar, não substitue outra regra, não que tratão mais de crear, do que de reformar; pois 
mostra 0 que se deve seguir depois desta de::mem- as reformas sempre são arriscadas; e dependem de 
bração de jurisdicção. muita prudencia, disct·ição e expc!'iencia. 

Diz-se que se separa tão sómente a parte admi- . O Sn. AL)lEIDA E ALBUQUER.QUE:- Sr.· presi
nistrativa da parte contenciosa, mas não se diz quem dente, o illustre · preopinante acaba de manifestar 
ficará com essa parte administrativa. Será o mesmo de uma maneira nada equivoca a sua opposição á 
juiz dos orphõos? Será um juiz de · paz? Será um doutrina deste projecto. Este projecto foi revisto na 
conselho de família? Todas estas idéas têm sido commissão de 1eis regulamentares, e eu vejo nelle 
aqui propostas, e comtudo de nada disto trata 0 assignados entre os mais membros da commissão 
.artigo. os Srs. Vasconcelles e I.ino Coutinho. Estes senho-

Será.o administrador nomeado pelo poder execu- res approvarão o projecto, e assignarão sem decla
tivo, ou pelo povo? Tambem se aventou e::ta idéa; ra~ão alguma; e como é que agora argumentlio tão 
e não será preciso decidir primeiro sobre estas pro- apaixonadamente. contra aquillo mesmo, que appro
postas tão diversas entre si 'l Ora que marcha mais v11rão '! Eu . não descubro razão alguma· plausível: 
regular se poderá seguir, do que, no caso de ven- creio que se tem questionado e argumentado só pelo 
cer-se a separação destas autoridades, marcar" ao espírito de questionar e argumentar. ·· 
mesmo tempo, e no mesmo lugar a maneira, porque ~- A doutrina do artigo, Sr. presidente, é tão clara 
s~ ha de_desempenhara parte administrativa.! e· córrímte, que só poderá descobrir nelle esses pe-
.. Não será da maior utilidade, ou antes de extrema rigos, essas .fontes de males, esses princípios incen

nêcessidade, indicar-se lúgO, quem ha de ser. O . dia#o~, quem, questiona mais pelo gosto· de alte~r,ar 
administrador, quem o ha de eleg~r,; quaes serão as e argumentar, do que· pelo deseJO de deseobm o 
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bom e o verdadeiro. Lançarão mão do estribilho - de proceder na conformidade das leis, no . caso de 
destruição, ,: destruição ;,..... e _com elle pretende-se seren1 certas as queins, que elle. fazia contra os 
torcer a letra e a mente do artigo que nada destróe a~usos e má administração da justiça na sobredita 
nada· arruína, antes consolida a actual legislação e v1Ua. 
lhe vai dar um valor que . nunca teve; porque as leis « Deus guarde a V. ·Ex. Paço, em 31 de J ulho~de 
dos orphãos nunca forão executadas, como· devem 1826.- visconde de Càravellas.- Sr. José Ricar
,ser, e como podem ser pela separação, que se quer do da Costa Aguiar de Andrada. »-Ficou a camara 
fazer das duasjurisdicções. ~ada mais direi porque inteirada. __ . 
o meu fim n~o é outro, senão responder ao ataque ll E S E 
assaz injusto, que se faz a est.a doutrina, dando-se- ~ 1 m. e xm. r.- m resposta aos dous of-
l~~t~rr~ -intelligcncia muito diversa e inteiramente ~~~~~. q:!! di~gi~atd:~:ee :J !~a~~h~o~r~!en~~ 
g • . . . . lados, pedindo esclarecimentos a respeito de Wen.:. 

Q Sa. LJNO COUTINHO:- O honrado membro, 1 ceslá() José de Oliveira Cavalcanti ajudante, e José 
que acabo11 de ' Callar, ·julga os mais por si; isto é Francisco do Espírito Santo Lanoia alferes, ambos 
muito ordinario nos homens. Como elle argumenta reformados da província de Pernambuco, queixan
só:para argumentar, pensa que todos fazem o mes- do-se de se lhes não ter permittido regressar á mes
mo. No principio da discussão conservei-me calado ma pwvincia, cumpre-me communicara V. Ex. para· 
·a ouvir as . opiniões e idéas, que os mais senhores informação da camara, devolvendo os ditos reque-
emitião~ e só dep()is de muito adiantaclo o debate é rimentos, que á vista da conducta. que tiverão em 
que emitti o meu parecer. Pernambnco os mencionados individuas o governo 

Eu doú a razão . da mudança, que fiz no me9 de S. M. o Imperador julgou conveniente demorai
modo de pensar a respeito deste artigo, e espero os a_qui até agora. 
que o illustre deputado fique convencido de que eu _tt Deus guarde a.V. Ex. Paço, 31 de Julho de 1826. 
não argumento por argumentar. Como membro da _Barão de Lages.- Sr. José Hicard() da Costa 
commissão assignei o projecto, na opinião de que a Aguiar de . Andrada. >>-Foi l'emettido á commis
sua doutrina era a melhor; e.depois do debate va- sã() de constituicão. 
riei de parecer, convencido de que tinha pensado «- lllm. e Ex~. Sr._ Passo ás mãos de v. Ex. a 
mal: e que grande crime é este 't Desgraçados de consulta inclusa da mesa do desembargo do paço 
nós,_ Sr. presidente, se quizesse_mos sustentar por sobre 0 requerimento de Joaquim . José Pinheiro, 
capncho tudo, quanto houvessemos ass1gnado em 1 d - d 1 
uma commissão 1 Pois porque eu assentei na com- que pedio o ugar e contliluo aque I e tribunal, . 

- lh para que chegando ao conhecimento da camara dos 
missão qu·e certa doutrina era a me or, a deverei deputados, delibere a este respeito 0 que lhe parecer 
sus~e~tar -por Corça, _ainda que as razões, que se conveniente. 
emlttuem em contrar10 nesta camara, me conven- «Deus guarde á v. E:x. Paço, em 31 de Julho de 
ção do meu erro 't · · 1826.- José .Feticiaflno Fernandes Pinheiro.-Sr. 

E porque eu assim obro na melh~r fé, e só com J , a· d' d c A • d A 
o_ fito n<J verdade, será per~Uido a qualquer mem- ose Icar o . a os ta gmar e ndrada. » - A' 
bi:_o desta camaraJançar-me -em rosto, como se eu commissão de legislaçã(). r 
tivessecommettido·umattentado? Não, Sr. p.resi- « Illm. e, Exm. Sr.-Em observancia das im
dente, é de todo 0 homem de bem müdar de opl- mediatas ordens; que tive a honra de receber de S. 
nião, uma vez que se lhe ()fferecem razõe~ que 0 M. o .Imperador para responder convenienté~ente 
convencem. Isto não me deshonra, antes muita ao officio. que V. Ex:. por deliberação da camara 
honra me dá, é · me está muito bem. . . · dos deputados me dirigi o em data de 20 deste mez, 
. Aqui terminou a discussão por se julgar sulli- tenho a dizer a V. Ex. que incluso -achará o exemplar 
ciente; e porque alguns senhores havião proposto, n. 1 do tratado de 29 de Agosto de 1825, concluído 
que o artigo tornasse á commissão com as emendas entre () .Braz!J. e Po~tugal, e que corre impresso 
o.trerec~das, para se organisar out.ro, tcnd<>-se cou- desde o d1a 10 de A~nl deste anuo, _em que foi pu
Sideraçãó á doutrina das mesmas emendas; consul- blicado, e se mandou executar em todo o imperio : 
tou · o Sr. ·presidente 0 voto da camara S()bre esta assim como remettouma copiaauthentica n. 2 da 
prejudicial; e foi resolvido em conformidade. connnção feita nesta mesma data; com o que fica 

Deu então parte o Sr. primeiro secretario de ha- _satisfeita a primeira d~s tres requisições, que encer-
ver recebido, e _passou a ler os-seguintes ra o mencionado olliCio • . 

« Para cumprimento da segunda envio a V. Ex. 
c . OPFlCIOS 

« lllm. ·e Ex:lll. Sr. - .Em resposta ao officio de 
V. Ex; de .· 21 . do corrente, que acompanhou o re
querimento de Iosé Gomes da Silva, contendo de
nuncias :de f.actos praticados pelo ex-juiz ordinario 
da. villa de ltaguahy; e queixas contra José Fran
ci!co de Carvalho,- que a . camarâ dos deputados re
solveu fossa presente a S. H. o Imperador : se me 
otrerece communicar a .v. Ex. de ordem do mesmo 
augusto , senhor •. que . o. governo mandará pi'Qceder 
aos exames ·necessarios sob·re os artigos da-referida 
accusação, para se darem as providencias, que fo
relll justas; accrescentando .mais para ser presente 
á_ camara, ,q11e . em. consequencia de outro requeri
merito do supplicante ,dirigido a esta· secretaria ,de 
estado, se haviajácordenado ao.;ouvidor dn comarca 
na data de ·u ,de Fevereir() pãssado, que houvesse 

o exemplar n. 3 do tratado de 8 de Janeiro· deste 
anno, celebrado entre S. M~ Imperial, e S.Pf. 
Christianissima, e que se acha igualmente impresso 
no qual os plenipotenciarios brazileiros-em confor
midade de suas instrucções, propostas e discutidas 
em conselho de estado, e definitivamente resolvidas 
por S. M. Imperial, estipularão as condições, que 
mais · uteis parecerão ao commercio . e navega cão, 
em reciproca vantagem .de ambos os estados, ên
trand() neste plaóo a redttcção de direitos da alían
dega do Brazil em compensaçã() de correspondentes 
abatimentos, nas alfandegas da França; havend~ 
demais admittido a judiciosa medida de marcàr ·o 
curto. espaço de seis annos paraad~ra~o de5te .tra
tado, afim . de-se calcular · pela expenencia . o que 
mais convier aos interesses do Brazil para · as futu
ras convençõeS de semelhante natureza. 

3 . 
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" Desta maneira procedeu o governo em regra, () Sa.• V:~scoNc~o~;-Êu . assento Sr."presidente 

como era de esperar da circumspecção, com que .que se nao póde discuttir• •este projecto : com• a 
regula seus-procedimentos, e do pleno exercício das .emenda; porque nãQ ·estão na-fórma do•regimento, 
attribuiçães que lhe competem, e nesta certeza par- .que:no art. 169 diz - Para a 3•. discussão terá si().o 
ticipei pura e simplesmente á assembléa legislativ_a o projecto remettido á respec'tiva: ~commissão para:o 

- a_ existencia deste trata~o ~c;!S preclSos termos do :redi_gir _de novo com as emett~as; • que tiver~m si~~ 
§· 8 do art. 102 da consbtUJçao qufl nos rege; por apotadas e .approvadas.-Ora Istd·àinda·se·•nao:pra
que sómente são dependentes da approvação do po· ..ticou:com. este projecto. Fez-se-lhe uma emendà, e 
der legislasivo aquelles tratados concluídos em terp- esta .. ainda não . foi redigida' à incerta no .project!) 
po de J!az, que invol verem cessão :ou troca de t~r: como -c11mpria. Portanto . deve . ir ã commissão, · • e 
.ritorio do imperio, ou de possessões; a que o· impe-' emquanlo clla executa este trabalhq, tratemos do 
rio tenha direito. .... · . . . nosso cllrsOjll[idico; q11e .. é ol)jecto muito digno dos 

;;; « ~esta-m~ !J~almente notar; á cerca da _terceira nossos cuidados. _(Apoiad.ô,, ap~i!fào.) · ·· ._ .· , 
e ulllma requ!Slçao compre~endlda n!l offic1o de Y. o .Sn. CuNHA ?tiA nos~ -Se é da 'esseilcia, que .. o 
Ex., q_ue, sendo da_ pnvatlva aut~mdade do pod~r projecto. seja redigido com as .· emendas;·-·em_cinco 
execut1vo. a nom~açao dos -emJ:laiXado~es e. m.a1s minutos. a commissão 0 dá prompto. 
agentes d1plomat1cos e commcrcmes do 1mperro zn- 8 - . d. · - S -. V' . 
determinadamf:'ntfl; e não havendo a constituição endo geralmente ~po1a a a proposta do r. as-
preYenido a necessidade de uma lei regulamentar, concellos, ~ Sr. p~estdente consul~ou o voto da ca,~ 

· que determ!na~se 0 num~ro e qualidade de taes em- mara, c_ fo1 res?lv1do :m c~nfor-nudade. E',lt~oll-se 
pregados: mdlspensavel era que 0 governo no- por cous~ue~Cla !la 3 parte d~ orde~ do dta, !Jue 
·meassc seus delegados, para conservar com os de- era . a pn_m.etra _ dtscussao sobre o ~roJecto _de _lei do 
mais estados as relaçoes de harmonia e boa intelli- ?urso J~ldtco, _appresenLa?o pela commlssao. de 
gencia, por meio de legações perlnanentes, fundada mstrucçao pu~liCa n~~: sessao de 5 do mez_proxi~{) 
no direito das gentes, e publico universal, que as p~ssado. E feita a le1tura, e aberta a d!scussao, 
nacões civilisadas têm geralmente abracado, e de dtsse . . . .. . . ._ .. ·_ . . . 
quê não podíamos prescindir na critica siiuaçãó em . O Sa. 1\l:,u~~os. A~T!l~lo. : --:- Parece_-me; Sr. ~re
que nos temos achado para firmarmos nossa indepen- stdente, que Ja se deCidlO, que estl!- lei era conside
dencia politica como felizmente havemos conse- rada como regulamentar~ Sendoasstm, deve-se pres
guido. . , . . cindir ~3. primeira. ~iscus.são, pois não póde entrar 

« Neste sentido prosegu10 o governo neste impor- em dunda a sua ullbdade. . ; _ _, . . , 
tante assumpto, tendo sómente em vista o bem e O Sa. Pt\ESIDENTE: -Não me lembra que esta 
_prosperidade do imperio, sem attenção a estar.ou camara tooiassesemeUiimie resolução. 
não installada a asse"!bléa legislativa, por não se o SR.. -::MAacos ANTONIO: :- Parecia"'-me· que . já 
podet· ass1gnar uma razao pel~~: qual o governo sus- se tinha deliberado... (Alguns senhores disserão 
p_eudesse a marcha dos negocie~ da sua ~~mpet~n- que nada .se havia decidido a esse respeito) Pois 
Cla em qualq~er ramo da publ1ca admtmstraçao, bem, Sr. presidente, póde propôr agora, se esta lei 
durante o pe~u~do, em que a mesma assem~léa se é 011 não considerada como reaulamentar. . 
acha no ·exercleto de seus nobres trabalhos, -nao ha- ' . ... . . . "' . . ,_ · 
vendo lei, que assim o decretasse; porque .ou esta O SR. PAULA E Soyu: "":" SeJ_a qual fôr ~- :.;esoluça~ 
nomeação é legal e necessaria, segundo 0 exigem as da c_amara, esta d1scu~sa~ nao póde deixar de ~er 
circumstancias e o bem danação, e e!l_!ão devia ser constde_rada c~~o a pnmeua, nem .os Srs •• ~B_PlJ~~~
praticada semdi!ferença de tempo; Otí:"ellaera abu- d!>s estao babllt~ados ~ara entrar hoJena ,2 . d~sc .. ,
:;iva e prejudicial, e nesse, caso devia ser prohibida sa?• ~orque. tendo-se dado.na ordem do _dta como 
sem a ttenção ãs épocas em que era exercitada. primeira, nmguem s~ :podia pre~~trar para entrar 

« Entretanto me ot·dena . S. M. Imperial que eu na analyse, que se faz n.~ se~unda. 'o . . ... · . . •, 
envie a V. Ex.. úma relacão n. 4 de todos os em- O Sa. TElXEIRA. DE GouYEA: ~Eume conformo. · 
pregàdos. que actualinente" se achão uo exercício_ de com o illu~tre -~epüt!ld'?: o_. Sr. __ Páulà e So~a- _· •. ·$io: 
lugares diplornaticos e commerciaes deste imperio, cousas . mu-1to differentes discutir em goblo, .ou por 
e seus respectivos ordenados, e bem assim uma ta- partes. · . . . . _ . . .· .. . . 
bella n. 5 dos. ordenados, que servn pararegul;u. os O Sa. VAScONCELLOS i '- - .Sr. presidente, o não 
mesmos vencimentos; p~~a que a camar~ dos de- virem os Srs. deputado~ preparados para a 2• dis
putados com p_Ieno CO!Jhec~mento deste artigo pos~a cussão não é razão suffictente, para q11e se proceda 
tomar as medtdas leg1slattvas, que parecerem mais á, primeira. Esta lei tem natureza de regulamentar, 
adequadas· e competentes a bem_ deste estado.· . . _ .. · . e. por. tanto .deve trata~:-se. analiticamenteem2•.e 

« Deus_guarde a V. Ex. Paço, em 31 de Ju}ho de 3• discussão~ Alguem.poderá duv:idar da utilidade . 
1826.-Vtsco~de de b1ha-mbupe.-S~. José Ri~a!do da illS~ituição de um ~urso juril}ico no Brazil ? ·Por ~ 
da Costa ~g~~~~~ de -A~drada. »-Fot as commiSsoes Lan.~o eu prop_o@o para não perdermos tempo, que: 

· de fazendae· diplomabca~ _ . __ •.. _. , - . . tratemos,aml!-nhã: da 2": dist]ussão, podem:então 'vir 
. De~ . o -- m~sm~ Sr. · secretano par~e de um reque-f os'sé~horesprepara.dos.-~ll .. peÇo .urge_ ncia, Sr~· pre

rtmento _do. t~c?ugr!lpho }»~dr_? A-ffonso de:.. Garva~o, s~qente • . (;Apoi.a(lo, Apoiaà(> ) • .. -: .. 
o !JUal fot dmg;tdo a commtssao da redacçao do D~, ! 0 SI\~': Cauz-, FERREIRA: ....:. Apezar de estar con~· : 
rto. vencido: dà utilidade;, • ou· antes da necessidade, de'; 
Pass~u;e á 2& . parte da ordem do dia, que era a - uni curso :juridico noBr~2.il; · todavia eu mé .oppo~· : 

3• ·discussão do projecto . ·de lei á cerca: dos . vogaes nho · ás '·doutrinas •·deste' ·. projecto em· geral) .A: pri.:O ' 
dos• conselhos:. de · guerra, ·.apresentado na sessão• de meira co usa que' tenho' a• :notar é ·que' 'Desta: eJiunie-n 
28· do. mez passado. ;E havendo o · Sr. secret.aiio ração: de cade~s' de~~ -I:à ~· ,s~·aão:.~·w,.s~ngl,I~~.; 
Costa Aguiar.feito . a: leitura tanto· do projecto co in o as • aulas• que ·. devem_ haver em' cada- anno,: nem1se 
da emenda olferecida na 2& discussão, pedi o ·a pala-. faz a sua distribtiição:•Em:2o -lugar tudó, quanto se·: 
vra, e disse · diz de direito naLural, direito das gentes, e o mais 
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que se· segue, é<.tão vago, e confuso. •· • -Repjl.ro qu~ • para :se ,: entregarem ·todos' ai) ·d~#empenlio das :slie~ 
se · não faz ' menção do ' direito mercantil,- que é uma cadeuas. · CQ~o ha de passar·um homem de letras 
P.arte tão interessn.nte da jurisprudencia! ~ ' . -''f.O ·com 800fi000'Hsto é querer vilipertdiar .os·homeris 
Jllustrt.> deputado fallou por algum tempo tão rapl- de' merecimento, ' e então a essas vesóa's da"liaâo 
diunente;·qne nada se pôde aleancar do seu discurso) dií_o-se 'c'ontOs e có,nt~.s .. de ' réis n 1\'àda, lia4i,_ a 
E'; o ,que t!•iJho a · dizer ·por ora.' Quando :me fôr per- mmha regra é, quem nac;rserve,fóra com eU e; · qúeni _ 
oiittido~ ' fallarei S()bre cada artigo em•part.icular. serv_e bem, e tem merecimento, sejasust.énladopeh. 
· ô rsa!"" y,u:ico~c!fr.ios _:, ,__ Por . agora trata-se da naçao, ·a quem· serve. Ora como nós tambem nã"o 

materia · érri glól:io; ·e ·não _de caãa um dos·pontos e'sta:mos muito Mizes, · qttanto · a ·finaocà's, que ·se. 
em pârticular, como fez ~o illus\re preopinante. achão em uma miseria tal. .• em fim todós o sab'ém~ . 

. O Stk ·C~.~:A MATTOS: c- Fôra gastar tempo o e ninguem ignora a: causa; por isso H~mbrei•medeste 
querer provar a utilidade do-estabelecimento de · um · meio, ' pois por'uma subscripção cada uni co1lcoi:Te 
curso juridico. o alvoroco, com: que 0 povo do . da ·sua patte voluntariamente·, 'e póde-se fô1inar·- ú'm 
Brazil I·ecebeu o decr~_to d'o ano(), passado, em que fundo •ao . menos para dar .principio a estas· escolas~ 
S. M. I. ordenava PJ."OVii?_oriamente _que este e_ sta- Não ·haverá ·pai de fa-milias. que recuse dará' pro;;. 

-0 1 · · · - - f · · porção •·das suas pcsses> ·para que os seus filhós ·não 
e ecJmento se ormasse, e . uma prova mms que vão ' buscar além d!> mar as -lUzes e scieocias; e nã'& 

sufficiente da sua necessidade. Seja-me permitt1do 
por~m fazer uma .refiexão. Sr. presidente, ainda velihão•' · depois·_ metamorphoseados' ·em' allemães~ 
que; não fizessemos•. outro ;t-rabalho esta sessão; russos, 'inglezes; e ·francczcs. e não·sei que inais~ 
senão a promulgação desta lei, nós .seríamos co~ pois · eriiquánto·assim· fôr; não teremos espírito pá.;. 
ber~os , ,com as benções de todos os: nossos compa- triotico, não seremos brazileiros.· Todos hii'o de'con:. 
triotas. o pQvo' dó Brazil, Sr. presidente. gosta de correr, · 'e se isto se effeetuar, eú tainbeiri entrarei 
dar aos seus filhos instrúccão debaixo de suas vistas com 0 · méu' pouco • · · Não posso o;offrer rnoriopoüo 
para que se tomem sabios ·e virtuosos. afim de que nas sciencias, •. Nestas circumstancias, e com estas 
um dia sejão cidadãos probos e honrados, capaies considerações approvareio projecto. . . . . : 
de .servir bem asu" patl'ia. E' portanto de necessi- Tendo: cessado a discussjw), foi ciprojecto appro
dade que passe quanto antes este projecto. com as vado por· votação da camar_ a; :e feitas as perguntas 
modificações, que se _ julgarem indispensaveis, re· do regimento, resolveu-se que passasse á segunda 
servando para· a 2• discussão algumas reflexões, que discussão. . · · . · 
se tenhão a fazer. • EJ.Itào pedio a palâvra, e disse .. 
. O SR . . CusTo Dto DIAs: - Cooheco a néc~ssidade : . O Sa. VAscoNCELLOS : ...... Sr. presidente; como foi 

do _ .projér.to, mas acho que· o-monopolizar sciencias apoiada . a · proposta_ , -que fiz para que_ este projeéto 
é o maior damno, · que se póde á nação Jazer . fosse considerado urgente, requeiro que _V. Ex·., 
Qua~do a pratica mo.strar que . aquelle, que tiyer. abra _ a sua segunda discussão depois de amanhã, 
sciencia, que aquelle que . tiver a capacidade ne- para vencermos tempo, e o podermos conclttir nesta 
cessaria para . exercer os empregos. os obterã, e sessã?· , 
que 11ão continuará o-vil patronato; então direi que.. O Sa. VERGUEIRO:- O projecto é urgente, mas 
Br~i~ está em felizes .circumstancias, porém em-· que -ga,nhamos nós em violar o regimento? So ven
qtlapto nós _virmos .os. verdadeiros sabios, e vir __ , cemos tempo, infringimos a nossa _.lei, que es
tuQSOs cidadãos . opprimidos e .perseguidos, e occu- tabelece um ·. intervallo, -entre · ·as discussões. 
pando. ~s .grandes • empregos os indignos, os igno- Este intervallo é ·necessario; • para pensar:.:se-sobre· 
-ran~!ls, os, servis, os immoraes, e carregados de :vi- a ma teria,- c para que todos venhão bem • prepárados.~ 
ci~~7- nada poderemos esperar, sejão quaes forem as A- discussão será menos extensa, e mais facil~ uma:' 
providençias, que dê ·O·' corpo, legislativo, •sejão :ve;t;: que ,' todosétenh,ão com anticipação adquirid~ ' 
qu~es forem as instituições,: que se formarem. Este luzes na ma teria, _ por tanto longe do se·ven:cer, : 
estabeí~ciinento, que se .vaHazer. é. mais um meio perde-se O' teínpo; se acaso se adoptar a proposta do 
par.a arrumar essa .gente infame,. eu .estou -certo que nobre ·· orador. De ··mais .o :espaco ·de 3 dias, -que 
os ~erdadeiros sab~os e· benemeritos não hão de .ser marca· o. regimento; não é mui tõ grande, por con
co.nvidados, ·_nem admittidos .. Portantô • não [é:este scquencia . assento que se não deve alterar o· regi-
curso de direit(), ._que vai fazer a felicidade do Brazil, mento. : ; . ., · · 
é .preciso que todos saibão•por· e:x:periencia, que só : o··. sa·.':LIN'o''Cotrr_ INHO :_ .-....._- -_·s' r·_.· _p._re'.sidente, requeif~ : 
aquelle, que tiver prestimo e virtudes, ha de ser 
cliam.ado aos empregos, . ~ . ~ue arruelle, q:ue. não· a V. Ex. que não-admitta diséassão, porqué eu não 
tiver verdadeiro merecimento, · nunca•sera-admit- vejo indicação na IDosa • . · _ _ __ _ . ' . · . 
tido. Eis ahi. quando eu bei d~ ~z:r .. á boca c4eia, . O ;Sa. So1JiA F~NÇÁ: -:O_ regimento, .aitenden~o 
que ·temos le~ quE} temo_s po~s,tttuiçao; q!le t~~os á n,tadure~a . e cncuiJ!.Spec~?• . com .. que · ~e. de v~~. , 
gove"!~:, _.e ~qae ,_' temC?s.fell~Idad~ • . A.D,tes disto. nao, fa_z.er as. le,I~, _estabeleceu :urn, mter~~ll() ~IJ.tr,e as d1~ . 
Todana · cu·'não me· .opponh(), ·coni~ tenho.dit(), ~: cussoes · para que cada um dos senhor~_4eputados 
creação-·d~ta · :~çoJa,'·' ' por~~:·!l~9; qu~z.e~a:qite; ~I!a; possa , P':onuu«?ar o seu,!Q~ t:~u:t con_!iecim_~llto, de 
fizés_se monopoh<? d~s.l.~El~'~assim' comof~: ~,~u:~p-7. · causa. Eis aq~1, Sr.:...pres1~e~t~, a , r~zaq p~rqu~ m~ . . 
ve~ld!ide "d~ -- C9I~;t;J1ira~ : . . ll: · · · q~.e· : ella . . va1 , un!Ylr,~ oppon__ho ~ dehi>eraç<>,es ~r~~J~l~~~s, d~ q~e n~m~ 
Eu qruzera que aqu~llEls; · ,q~· ~~~h~J>ilita!!!s.e~ 3,1~d~ , resultão vantagen_s. ·antesgraVIsS1m~~ dam.~os;;~ esta, . 
fór~t · d~s~ ·e.scolli; -~oss,e~J!Jlgado_s !J,à~ets Pllf.~ o~ , é tambem a razao, porque _ V?. to contra a proposta 
emp_re.gos: do fôr;_q~~}~ 'P.a,.~a, ·.l~,~q :~u Jli~ ' ~t!m~~V:!!:}e, de se alterar nesta parte. o regtment.o. 
propor >um à I subscripção,. p~ra· ·se' ' ~stabelecerem t p sa. VASCONCELL_OS: ~. A-dmir.a, q':le, ; o . illus~ 
m~str~s em todas as proviDCJas para. essas e outras «;l4!'puta~o, .. q11~ . tall\() . e<tlor, ~r;» ID:OStra~º'· não o , +!~ , 
sc1encias. _, , .. : ,;, .· .- . , "" ··· ., _ . . ; 1 v~se.;·á,J~e.m. póll_cos1 Qi~, qll!l,Dd~. sc &.tero!l o-!'~:- . 

Mas estes mestres, ·sendo; como devem ser, de mento da mesma maneira, que eu agora requert ! ... . 
merecimento, devem ter a sua,subsistencia segura, Ag~ra é que se prer.isa a demora ! E para que 1 ••• 
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12 
:Eh satisfiz á minha obrigação: quando pdd(à · ur~ '(1) do:St dep~f.:(Ió ·Gahriel Getulio ltónteiro de 
g_e __ nc!a, .~a· ril·_ · 4Ilt..~·~ ..• e~ .. tabelece~seeste_ ~,~-... ~. oj~ri~ico, _M:endo_nça, é de parecer, se oftlcie ,a~, gC)!el'!lo, .. pata 
·o J).nmeu~ n~)f-wazd. Dema1s ba m~Kls dias, que que a JUnta da fazenda da mesma . pronnc•a~nv1e 
1em' sido d.ad!l~~a ord~m do dia, amanhã não ha ,sem perda de tempo os esclarec_i~entos, que ,pe!o 
trabalho ·Jogo temgs m tnto tempo . para nos prepa- mesmo deputado lhe íorão ... e1.1g1dos em omc1o 
'ràrmos pára quintã feira. Fação porém o que qui- de· 7 de Fevereiro e 2 de Março .do aimo passado, 
ze~em, eu fiz a minha obrigacão~ A respeito do pro- COJicernentes ãs rendas e .desp(lzas, direitos pagqs 
·jeeto, que apresentou o ministro sobre conselhos pelàs advogado~, emolumentosdeprovisõespassadas.. 
·de guerra, não }_louve duvida em altera.r-se o regi- pela junta, e mais objectos nelles <leclarados, remet
·ln.ento, agora porém quer-se que o ctirso jurídico tendo~se por copia os mencionado.s .ófficios. · .. , . 
' ~~e para _tra~ 1 . . . _ · • · e1 Paço da camara. êm .31 de Julho d~ 1826.-.:..M ~ 

O SR. LJNO CouTINHO:- Sr. pres1d~nte~ o m'?tlvo J. de SouzaFrança.-J. B.·Baptista . ~ereira.:.....João 
que moveu o honrado membro a pedu urgenc1a, e Braulio Muniz.- Marcos Antonio Briciô. »-Foi 
~om ella a yiola~ão da constituiçã~, r~duz-se á de- approvado sem impugnação. · ' . i ' 

mora de .um só dia. por que amanha nao temos ses- . ·· . - . · . 
são . nesta camara, por ser dia de reunião de ·ambas· ··· -Leu-se dllpOIS dJsto-a-segumte 
as camàràs, e sendo de tres dias o prazo do regi- · 
mento, só se deixa 'de falia r neste projecto no dia PROPOSTA 

immediato, porque no seguinte:a esse já póde entrar 
em 2• discu~são. qra por ,essa demora de um dia 

· nã~ é que esta Ie1 deixara de passar na presente 
sessão, não . ·certamente. .Portanto não vejo tão 
grande motivo para obrigar a camara a infringir o 
seu regimento. Sigamos a marcha ordinaria e po
nha-se termo a esta discussão. 

Como ninguem mais fallasse sobre este incidente 
consultou o Sr. presidente o voto da camara, a 
qual rejeitou a proposta do Sr. Vasconcellos, fi
cando por isso o projeeto para entrar em 2• . .dis~ 
cussão conforme a ordem dos trabalhos. 

« Propõe a commissão de estatisticaediplomatica 
que se augmenlem dous·membros para a expedição 
dos seus trabalhos. -

cc Paço da camara dos deputados, em 17 de Iulho 
de 1826.-Monsenhor Pizarro.-Niéoláo Herrera-. • 

Foi approvada immediatamente, ficando o Sr. pre
sidente encarregado de fazer a nomeação. 

O Sa. SEcREuiuo CosTA ÁGuru, fez a leitura 
deste 

« PARECER 
Veiõ então. á mesa a nova redacção do projeclo 

sobre os 'Ç'ogaes dos conselhos de guerra, orgamzada C( A commissão da fazend·a examinou os papeis 
pelas commissões· de guerra, e legislacão, e foi lida respectivos . ás solicitações feitas · por ·parte dos 
peloSr~ primeiro-secretario. Era assiin concebida. moradores da província . de Matto Grosso·; afim de 

« A asse.mbléa geral legislativa decreta: · fazer cessar o abuso de se cobrarem·na provincia de 
. « Art. L o Os conselhos de guerra, em que hou- Goyaz os direitos de entrada das mercadorias, que 
verem de ser julgados officiaes generaes, serão· com- pol' alli transitão para a sobredita de Matto Grosso 
postos de um presid~nte, que terá maior graduação igualmente o que sobre o mesmo objecto representou 
ou antiguidade do que a doréo~ do auditor com voto a j11ntada-fazenda de Goyaz, e ·informou a de_Matto 
e de cinco vogaes, olllciaes generaes de maior, igual Grosso ao governo pela rep11rtição da fazenda, donde 
ou inferior graduação do que a do dito réo. vierão. remettidos ·os mencionados papeis p_or uma 

« Art. 2. o Não havendo official general mais gra- requisição promovida · nesta camara pelo Sr. -depu;.. 
duado; ou antigo do que o réo, para servir de pre- lado da província de Malto Grosso ·Gabriel -Getolio 
sidente do conselho, norilear-se-ha para este exer~ Monteiro, e ·do contexto dos referidos ·· papeis 
cicio um conselhei~o de guerra, o qual porém não concluill : que sendo os direitos de entrada . verda
terá voto na instancia superior, quando o processo deiro tributo _imposto sobre os · co~~umido._!es dos 
alli subir. geueros, em que assenta o mesmo lnbuto, nao·deve 

« Art. 3.° Ficão derogadas todas as lEÍis, alvarás \ ser pago, senão de)':ois que os mesmos generõs 
decretos, e resoluções em contrario. ' entrarem na pr~vinc!a, a que. sãodest!nado~, e que 

« Paço da camara dos deputados 1 de Agosto de toda . . a alteraçao · fe_Jta ao dito respe11o n_ao . póde 
1826.- Francisco das Chagas Santos.-,.Antonio coutinuar pelas segumtes razões: Ia. porque se vexa· . 

. Fraru;isco de Paula Cavalcanti de .Albuquerque.- o c_ommercio, exigindo..:se em caminlio o pagamento. 
Rayt1lundo José àa Cunha Mattos.-:- .José àa Cruz de l)ireitos, que -.ó são devidos depois da -entr~da: 
Ferreira ~- Antonio J(, Silva Telles». · · 2• porque ·se desfalca a provincia consumidora da 

_Aberta a discussão, não houve quem seoffere- percepção de um ren~iimento ne~ssario ás. suas 
cesse a faJ).ar, e por iaso feita as perguntas ·does- despez~s_, convertendo-se empro_ve1.to deo~tra. 
lilo, foi approvado o projecto, e declarada finda a . <i Mas . como i sso não importa nenhuma , medida 
ultima.. dis.cus.s~o · mandt_ndo-s~ que o_proje .. cto pas.- leg~lat~va,. porque não· ha lei, , qiie ob.rigtié a pagar 
sasse á comm1s~ão de redacçaodc leis, para a ul- os dire1tos de entrada da provincià de llatto Grosso 
timaapuraçã_o. . . · . · .. ~ · . . , - na ,província de :-uo.1~'- entende á __ commissão;-IJUS 

Passo_u-:-se_a 4• e final pa~ d~ or~~m do ~ha, que assl.Jil~ ·se . deve pa~t1c1p~ ao gover~o, ~()mmen~ 
era a le1tura de pareceres, 4nnd1caçoes. .dando--lhe as .proVIdenctas nec:Pssar1as, para que. se 

.O Si\. SoUZA. FIW!IÇA~ leu,- e passou ao Sr. los~ .'faça_~c~:~ssar . om.esmo ,abuso; ta~tomais,: grlivoso; ; _ 
cretario o seguinte . . · . ·. ·quanto. .consta que eiD llatto Grosso se tem. exigido . 

. · dos uegociante8 os mesmos identiCc>s direitos, .. C{Ue 
11 

P.utBCBa . já paga_rio iJ1.,~vid~niente .em . Go~ informándo á: 
ti • A · commissão de· fazenda, · áfim· de providenciar 

sobre os abusos da administração p~ticados . na •------------
província de Matto Grosso,; de _que trata a indicação ses5õs de tr. de Junho • . · 
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camara quaesquer inconvenientes, que nisso con- apenas pagarão em Goyaz a somma de 88:2618954 
corrão, e dependão de medida legislativa. reis do direitos de generos alli despachados desde o 

Paço da camara dos deputados, em 31 de Julho anno de 1794 até ao presente, além de outras par
de 1826.-João Braulio Muniz.-José de Rezende celtas recebidas pelos eontractadores desde o tempo, 
Costa.-J. B. Ledo.--.M. J. de Souza França .-J. em que se ordenou, que ·os generos, que passassem 
B. Baptista Pereira, vencido.-Marcos Antonio para o Cuyabá,. fossem despachados em Villa llo~ . 
Bricio. » e cuja monta sem duvida n~o seria co ns1deravel, 

Aberta a discussão sobre esta ma teria, obteve visto que só se arrecaàavão generos, que atravessavào 
logo a palavra, e orou pela maneira seguinte a estrada de Goyaz (antigamente pouco fre(juentada) 

0 SR. CuNHAMATTOS:-Eu não pretendo, impugnar e não osqne por S. Paulo descião o Tieté, e pelo Hio 
Pardo entra vão no Cuiabá pela estrada do Camapuan, 

absolutamente o parecer da illustre com missão de e brac.os do Paraguay. 
fazenda, attentas as noticias que tenho de haver ha 
poucüs' dias determinado o governo, que a província . Ora se a provi ncia de Goyaz solfreu tão grandes 
de Goyaz seja supprida com chapinhas de cobre desembolços, se fez tão grandes sa crifl cios , se ainda 
montando ao valor de doze contos de rs. annuaes, ago ra se está sujei tando a avultadas dcspczas, eomo 
para lá serem cunha1las em moedas, com que se acabu de verificar com a expedição , q11e no fim do 
satisfação as despezas correntes das diversas folh as anno passado marchou para o Cuyabá, se a prL•
e ainda se paguem as enormes dividas passadas. vinc.ia de Goyaz, torno a dizer, se acha empenhadv 
Se assim for, Sr. presidente, conformar-me-hei por haver aeudido ü de ~!atto Grosso, corno se lhe 
com o parecer da commissão, mas no caso de não ha de agora arrancar esse pequen o rendim ento 
ser exacta a noticia, que me derão, mostrarei a das entri\das dos generos, que seguem para <; 
esta camara, que a província de Goyaz tem direito Cuyabá? 
rigoroso á pereepção das contribuições, que alli Isso parece uma inju,;ti ça , parnce 11111 ;1 violencia, 
pagão os nego ciante~ , que entrão para o Cuyabá, e Goyaz vai a fi ca r mais miseravel, do que se acha , P 

Matto Grosso, tem motivos mui bem justificad os, os filhos das folhas viráü a morrer chei os de neces 
para instar que os paga mentos se conservem no pé sidades \ Apezar de tudo isto eu me conformarei 
actual, emquanto a província de Goyaz não fór com o pa recer da co mnus<ào se for ce tta a provJ
embolçada das enormíssimas quantias, c0 n1 que dencw dada pelo govern o, para a remes~a annuG l, 
suppriu a Matlo Grosso, e Cuyabá. · de 12:000$000 em pregados em chapinh as de co bn! 

Todos sabem, Sr. presidente, que as prov íncias 
1 
para sere m c~i n hadas üm Go:yaz, se assim f?r es ta 

de Matto Grosso, e Goyaz forão mui ricas, e provmcw tera sufflc1entes me10 s de suppnr as suas 
que ambas cahirão gradualm ente da sua opulencia despezas, e elevem logo a pplt,~ar-se a bonefic10 de 
até chegarem á incomf.lrehensivel mi seri a, em que Malto Gro>so os da·oJtos_ de enLratla que lhe porlen 
se achão abismadas. famb em se sabe, que as cerem, e que costnmavao arrecadar-se em Goyaz. 
desp~zas de Matto Grosso erão, c ai nda agora são Peço .portan to o nd~amenlo deste negocw por es paço 
muito maiores, que as de Goyaz , e que além das de Oito d1~s rara ser mellwr l!lformacto das ,PI'OI J
despezas ordinarias das guam ições, e outras, accres- denc!as. exped tdas pelo governo a respetto da 
cerão avultadissimas da expedição dos astro nom os provmc1a ele Goyaz. 
empregados nas demarcações de limites, segund o os O SR. GABRIEJ. GETULIO :-Sr. presidente, nã" 
tratados concluídos entre as coroas de Hespanha, e me cansarei muito em mswntar o parecer dit 
Portugal. illustrc commis~ão , porque elle por si mesmo se 

Não podendo pois, como não podiào, os rendi- defende, e sómente rebaterei . o que o honradu 
mentos da província de illa tLo Grosso fazer face ús membro, o meu ar_mgo o Sr. Cunha JlnLios aca ba 
despezas dell a, delerminou o Sr. rei D. José, pela de expor, expost r..a o esta, que es tou wtetramentc: 
provisão de 7 de Julho de 1'157, que a .provincia de convencido ser dtametralmente opposLa aos sentl 
Goyaz supprisse á de ~latlo Grosso annualmente mentos d? I Ilustre deputado, o que se> talvez, !Jfll'i.l 
com a parcella de oito arrobas de ouro, tirados do mostrar a sua prov1ncw o ter advoga do em seu 
quinto do metal fundido em Goyaz. favor, se! a essa a causa de orar contra o parece r da 

Este supprimento durou em quanto a mineração comm1ssao. 
deu para as despezas, mas como as minas não eriio Sn. PrrESIDEXTE, permitta-me qtJO de passagem 
inesgotaveis, viu-se o governo obrigado a expedir a exponha a esta camara a or1gcm deste negocio 
provisão de 8 de Julho de 1779, em que reduziu a para que a mesma, com mai s conh eci mento d~ 
prestação , a 300 marcos , pres tação que foi augmen- causa, pos s<• delibPrar. No desco brimento da s pro
tada com mais vin te contos de réis pela ordem de 6 de vincias dr. :Minas-Geraes, Goyaz, e l\Iatto Grosso st· 
Março de 1781, e ainda depois accresccntada pela estabeleceu o di reito das ~ntradas de todas as 
provisão de 7 de Novembro de 1809, que applicou mercadorias, que sto importassem para as ditas 
á província de Matto Grosso o rendimento dos províncias, constituindo-se porém delle um s•i 
novos impostos de Goyaz. contracto, o qual era arrernalndo em ~linas-Gcrne'; 

Por este modo veiu esta província a despender com a obrigação de os con lmctadores solvHem a 
com a de Matto Grosso desde o anno de 1757 até o JHatlo G~·osso, e Goyaz aquella quantia, que a 
presente a immensa somma de 1,704:1808045 reis, a obrigava, segundo o preço da mesma, e sendo a 
saber:-Quinto do ouro 1,655:459S350reis .-Novos ultima província a de Matto Grosso, julgarão bas
impostos 42:032$735 reis. - Despezas diversas tan te os contractadores o terem em Goyaz um sô 
6:687$960 reis .-Estes enormes desembolços ca usa- administrador, para administrar os rendimentos 
rào um golpe mortal na provinr.ia de Goyaz, e derão da s províncias de Matto Grosso, e Goyaz , e qu ando 
lug_ar á_ immensa divida, a que a junt~ da fazenda os ne~ociantes daquella passa v i\ o por esta, mam
esla obngada, dJvJda que certamente nao ·ex1stma, · festavao as suas mercadonas ao admtmslrador, as 
no caso de não se haverem feito taes suprimenlos i\ 1 quaes seguião com guia, e em llfatto Gt)osso cntiw 
província de Matto Grosso, cujos commerciantes . é que in o pagar. 
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Por esta fórma se observou até o anno de 1782, 

em que se deix:~u da arrematar o conl.racto êm 
gera! na provincra de Mmas-Geraes, e depots a 
JUnta da fazenda de Goyaz fez arrematar neste anno 
de 1782 aquelle contracto, o~m que se dissesse uma 
só palav ra relallvamente a parte pertc·ncente a 
Matto Grosso como mui claramente se vê das 
co ndições, cor~ que se conferiu esta ar~ematação, e 
então os novos contra:ctadores obngarao aos nego
ciantes de .Matto Grosso a pagarem em Goyaz as 
quantia s que importavão os direi tos das entr ada-s 
dos gen~ros, que conduzião para Matto· Grosso, 
sem embargo da opposição,_ q_ue os ruesmos fizerão, 
de que resultou tamb'em ex1gn· Matto· Grossodest.as 
desgraçadus negoctantes segunda vez o d rrerto das 
entradas. 

Neste estado se co nservou até o anno de 1793, 
em que se findarã o as- arr·e mata çõ~s feitas em Goyaz 
e então !'e passou a admtntstraçao para a JUnta da 
fazenda de Goyaz, qu e contmuou na mesma 
forma, que os ultimos ~ontrac t adores. Eis-aqui a 
origem da posse, em que es tá Croyaz de _cobrar os 
direitos de entrada dos generos, que vao para a 
província de l\latlo Gro~so, e jámais mostrará o 
illustre deputado o Sr. Cunha 11-laltuso rdem regw, 
que a au torisasse para cobrar estes drrertos, como 
acaba de expor o mesmo illustre deputado . 

Sr . presidente, Goyaz ~stá de posse ha mais· 
de 40 annos de cobrar d1 rertos das entradas das 
mercadorias que vão para 111atto Grosso, por uso, e 
cos tume introduzidO pela força, e não , como já 
disse por ordem regia alguma, que a autorise para 
esie 'fim. A força, Sr . presidente, não constitue 
justica nem direito, e não póde ser base legitima 
de obrlgacões, e muito menos o uso, e costume 
constitue-Íhe direito, quando elle ó contrario á lei 
e vai de encontro com a boa razão, e pratica obser
vada em todas as províncias do imperio. 

Disse o illustre deputado que a província de Matto 
Grosso era devedora de milhões a Goyaz, Sr._ pre
sidente, Matto Grosso nada deve, ella antes é 
credora á província de Goyaz, e o mostrarei. 

Não tendo a província de Matto-Gr~sso suffir:ien
tes rendimentos para as suas necessanas despezas, 
determinou el -re i por ordem de 7 de Junho de 1757 
que a província de Goyaz, do quinto do ouro, que 
se remetlia para Lisboa, mandasse 8 arrobas de ouro 
annualm ente para Matto-Grosso; assim se executo u; 
e por ordem de 8 de Julho de 1799 determinou e!-rei, 
que se mandasse sómente 300 marcos de ouro annual
men te ; e pela ordem de 6 de Agosto de 1781 deter
min ou-se quo além de 300 marcos, se mandasse 
mais 20 co ntos de réis, e assim se executou, até que 
o marquez de S. João da l'(llma , sendo governador 
c capitão- general de Goyaz, representou a el-rei os 
poucos rendimentos desta província, e que lhe fa
cultasse o poder tambem de tirar do quinto do ouro 
3 arrobas para as despezas della , a qual representa
ção foi deferida, e com o andar dos tempos o qúinto 
não chegou nem para as 3 arrobas, e por isso deixou 
Goyaz de mandar esta consignação. 

Eis aqui com que tanto se argumenta de que .Matto
Grosso deve t.antos milhões a Goyaz . 

Ora, Sr. presidente, sendo o direito do quinto pri
vativo do paiz, tanto assim, que era considerado 
como_ parte dos rendimentos geraes, e por isso as 
proviricias não podiilo dispôr delles, os quaes todos 
os armas se remettião para Lisboa, come.. é publico, 
não se i em que consiste essa obrigação: ~ se o illus
tr c deputado quer que l\1atto-Crosso esteJa devendo 

essa enorme somma, diga--se então que se deve a 
Portug~l. e ilão a GoyâZ. 

Agora mosttár'ei, Sr. presidente, que Goyaz é de
vedor a Matta•Grosso·. 
_Em consequencia de ter ces,sado ·aquella consigna

çao do qurnto, determmou o ::;enhor D. João VI por 
ordem de 7 de Novembro de 1809 (segundo minha 
lembrança) que o Importe dos novos impostos da 
província de Goyaz, como sejão de scllos, cisas de
cimas, etc., fossem remettidos para Matto-Grdsso, 
o que se ctimprio por alguns annos, porém ha muito 
que deixou Goyaz de cumprir com· eHe dever,. e eis 
aq.m Matto- Grosso cre·dor a Goyaz do importe dos 
novos tmpostos. 

Porém, s ·r . presidente, tudo quanto tenho dito 
nada serve para 'o caso em questão, porque ·o ne"'o
cw é : tem,_ ou não direito a provincia de Goyaz p~ra 
cobl'lJ,I' o .d!-7'Ctt() das entradas da.s mercado1·ias, que 
se vao dtspôr ern :M alto-Grosso ? Rsta é a qtlestão . 

Claro é, Sr. presidente, que o direito das entradas 
só se pagão nas províncias, onde se vão dispõr os 
gener os, e quando e_ntrão nas alfandegas das pro
vmcras, a q.ue se dmgem. 

Pergunto, Sr . pres idente, se os navios, que Yem 
para esta cõrte carregados de geoeros e que tocão 
em Pernambuco, Bahia, etc., pagão allt os direitos? 
Certamente não : pois então como hão de pagar em 
Goyaz as mercadorias, que vão para Cuyabá , só 
porque alli passão Y Se assim devesse ser, Minas 
lambem deve ria exigir direitos dos que vão para 
Goraz·, porque passão por aquella provín cia. 

Sr : presidente , o direito das entradas só se paga 
depms do desembarque, e na mesma fórma se deve 
consnlerar o de Cuyaba. e supponhamos, como mui
tas vezes tem acontecido, que no sertão de Cuyabá 
se perdia a carregação por ineendio, naufragio , ou 
roubo, etc., vinhão os negociantes a· solfrer não só 
o prejuizo do seu negocio, como o importe dos · di
r eitos, que já pagarão· de generos que não ''en
derão. 

Demais, o pagar-se o direito das entradas em 
Goyaz, dos generos que vão para Cuyabá, além de 
ser contra o direito, como já disse, porque es te <ó 
s~ paga na província, onde se dispõe das mercatl .J
nas, seguem-se graves, e incommodos prejuizos aJs 
negociantes por serem IJ brigados a co nservarer:1 em 
beira mar 6008 e SOOS réis, conforme o seu negocio, 
para em Goyaz pa garem o direito; e pelo contra rio 
elles pod ião levar empregada-mais essa quan tia, no 
que lucravão, e não menos a fazenda publica, por
que perceberia mais vantajosos direitos. 

Portanto voto pelo parecer da commissão, por 
esta.r m_uito bem lançado, e porque o acho fundado 
em JUSttça . 

O SR. CuNHA MATTOS:- Sr. presidente, eu não 
posso deixar de annuir a algumas reflexões mui
t.o bem emittidas pelo meu illustre amigo o Sr. Ge
tulio; mas peço-lhe licença para responder áquellns, 
que me parecem menos bem fundadas. 

O nbbre deputado prpp ngna pelos interesses da 
sua província·; eu ·procuro as ·vantagens da minha; e 
ambos segtnmos uma marcha talvez louva v e!. 

· O illustre membro apresenta a bisturia Jos paga
mentos dos dire\tos dos gener~s i~portac: :'s para o 
1\fatto-Grosso : diz que Goyaz nao pode arrecadai-os, · 
por não lhe pertencerem ·: diz: qne não ha leis, que 
aut~r~se esta cobrança, que ella é um abuso, e como 
tal e mtoleravel, -e deve acabar I 

Convenho em que não ·a'pparece ordem para a co• 
brança dos direitos ; convenho em que seja um 
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abuso opposto á boa razão ; em tudo convenho, 
mas não posso deixar de sustentar que este supposto 
abuso foi tolerado pelo ruinisterio desde a época da 
sua introducçao até ao ltmpo presente ; foi tolera
do pela junta da fazenda de Matto"Grosso até o dia 
de hoje; foi tolerado pelos governadores, e capilães
generaes, emquanto existirão estes empregados, e 
foi tolerado pelos governos provisorios até á época, 
em que nos achamos, em que o nobre deputado por 
principias de patriotismo, egregiamente advoga 
uma causa, que a ser fundada em sã justica, ha mui-
tos annos devêra estar ventilada! " 

E quem nos Lliz, Sr. presidente, que o silencio 
sobre es te supposto abuso seja uma tacita appro
v a cão delle ? 

Quem nos assegura·, que o governo não reputaria, 
como justa, e saudavel a pratic8., a que o nobre de
putallo gratuitamente qualifica do abuso 'I 

Custa a crer que o g.overno tolerasse a!ll.lsos, em 
que não interessava; custa a crer que as autorida
des de MattocGrosso não levassem aos pés do thro
no as suas reclamacões contra semelhante abLLSO, c 
ainda mais custaria "a crer, que o ministerio não re
putasse como bem fundado o direito, que a provín
cia de Goyaz tem aos pagamentos, que se acha1·iw 
<Jstabelecidos, e por co nfissão do homado membro 
~xistião desde tempo immemorial! 

Continúa o illustre deputado 11 refutar os meus ar
gumentos mostrando ser Imaginaria a divida, a que 
a sua provineia está obrigada á de Goya~; e para me 
convencerem, declara, que Goyaz suppria a i\I~tto
Grosso com o rendimento do quinto ; q11 e o quinto 
devêra ser remettido par a Lisboa; e niio a pplicado 
ás despezas internas de Goyaz; que isto mesmo de
V<~ ra acontecer a respeito dos no;·os impostos; e 
daqui conclue, que Goyaz não soccorreu rr lllrrtto
Grosso, e que nada mais fez do que enYiar para 
Cuyabá os dinheiros, que era obrigada a mandar 
para o Rio de Jan eiro, ou para Portugal! 

Este argumento parece de muita força, quando 
para ·~ lle se olha superficialmente ; mas o nobre de
putado bem conhece que se destróe com duas pala
Y!'aS. 

O meu illustre amigo servio muitos annos em 
Goyaz, e Hcha-sc bem informado lias circumstancias 
d1JS cofres da provinda, e da ;1pplicação dos rendi
m~ntos della ! 

Appello pois pam a candura , e boa fé do honrado 
metnbrn. fazendo-lhe uma unica qLJeslão : os rendi
mentos do quinto do ouro, e os dos novos impostos 
da província de Goyaz, que dcvêriio sor remettidos 
·1 l\la tto-Grosso, não se tem consumido na mesma 
provincirr de Goyaz desde o anno de 1821 até agora, 
por falta absoluta de meios para su ppri r ás despezas 
rlesta ultima pro vincia ? 

Estou ccrt'J que o nobre deputa .' o ha de respon
der pela affirmativa! Pois bem: s,_. desde o anno de 
1757, ou pelo menos desde o anno em que a mine
ração ficou quasi ex tincla na província de Goyaz, e 
começarilo a faltar os pagamentos dos filhos da fo
lha, se dcnassem de rernetter tão aYulladas sommas 
para Matto-Grosso; isto é, se se pratieasse naquelle 
t.o mpo o mem1o , que se tem feito desde 1821 atú 
agora, a junta da fazenua de Goyaz nllo estaria 
'lbrigadrr a uma divida passiva incaleulav·~l, ''neste 
r·aso hem podcrirr abrir rnüo da co branca dos direitos 
de entrada dos generos, que passito para o Cuyabá: 
A província de Goyaz ficou empenhada, por baver 
~upprido á do Cuyabá co m sommas immensas, qtw 
na falta de outros fi)Cursos havia de emprega r na 

sua manutenção, como veio pela força dns circum
sta.ncias a praticai-o, e como o tem praticado outras 
provincias do imperio l 

Eu poJeria levar muito rnais longe os meus argu
mentos, o sustentaria com fortíssimas razões o rneu 
discmso', mas como me aflirmiio, que o governo ex
pedia ordem para serem remettidos annualmente 
para a província de Goyaz chapinhas de cobre mon
tando ao v a lo r de 12:000$, pam ai! i serem cunha
das; sendo esta quantia muito sufficiente para as 
despezas, e desemp enho da provincia; voto pc!~ nA
recer dn cornmissão, e declaro inutil o rrdiamento 
dos oito dias, que pedi para elucidação do negocio 
de que temos tratado. 

O Sn. SouzA FnAN~A :-Eis aqui, Sr. presidente, 
o pon to da questão : devem, ou não devem ser pagos 
em Goynz os uirei tos impostos sobre iJS fazendas, 
qLte Bnlrilo pura a provinda de Matlv-Grosso? O 
mais é ,;stranho, e até algumrr causa fóra da ordem. 

A co mmissão é obrigada 11 dizer o que entende 
sobre esta questão, e o que ella entende é que os di
reitos de importação devem sM pagos no lugar, para 
onde os generos são importados-: isto praticou a 
com missão; e eu como um dos seus membros só 
me· proponho a defender e~te ponto, nada mais. 

'\fúo hn. lei algum a, como confessiio ambos os se
nhores, que têm faltado na mrrteria, que .;stabeleça 
se melhante cobrança em Goyaz: tudo se tern feito 
por ordens emanudas do governo, a qu em compete 
regular a adminis tração das finanças n«s provil1-
cias. 

Logo ü camara não compete mais do quE' declarar 
ao governo a anomalia, com que se es tabeleceu este 
methodo de cobran ca de direilus. contrurio inteira
mente ao systemJ. ct"os impostos de tal natureza. 

Que existe absurdo, e até abuso em semelhante 
methodo de arrecada ção mostra-se evidentemente, 
como o fez a co m missão no seu parecer. 

E' absurdo e abusivo, }o porque segundo a natu
reza dos direitos impostos na importação de quaes
quer generos, devem estes direitos ser pagos no lu
gar para onde se importão, e não antes de terem alli 
introuucçiio: 2" as fazendas e mais gcneros, de que 
se pagão direitos em Goyaz podem por muitos ac
cidentes deixar de chegrrr al\Iatto-Grosso, lugar do 
se u destino, porque se arruinào RO transporte, e 
i tttelr<unen te se perdem: 3° porque em Mal. to-Grosso 
se exigem segundos direitos, sem attençào a serem 
j ~ pagos em Goyaz; o que ainda aggrava mais este 
abuso, e o torna injusto o barbaro, quando o mesmo 
se nõ.o pratica sobre os generos importados por 
S. Paulo. 

O SR. TEtxEtnA JJE Gouvf:,\ : -Eu approvo o pare
cer da commissào, e me conformo com as razões 
oxpendidas pelo i Ilustre preopinante. 

Esta questão, Sr. presidente, não é nova: á muito 
que õe d<ohate sobre essrr cobrunça em Goyaz. 

Os po.-os t<~m representado com instancia, pedin
do a extincçEto de semelhrrnte methodo abusivo; c 
pelos paBeis, que ,·[eriio do thPsouro, vê-se, que a 
mesma junt~ da fazendrr de Goyaz reconhece , que é 
fundado o direito dos povos de 1\fatto-Grosso, quan
do recl<lllli\u contm 11 pratica estabelccidrr. 

Emlloro. s<: ôllcgue a posso de quarenta annos; 
este espaço, dL' l<!mpo não fn lei, nem legitima 
abusos. 

Os primeiros co n1ractos, qLte se flz erão sobre esses 
direitos , já passarilo, l' nada podem justificar para 
o present<:. 
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E' constan te que o mesmo Já quiz abolir essa pra- 's1cas como moraes da nação brazileira, conforman

ttea, e se o não executou foi porque se persuadw, do-se com a constituiçào politica do imperio e 
que o importe desses direito ~ era necessario á pro- observadas as leis do methodo, precisão e clareza. 
vincia de Goyaz, e . que era mais util, que alli fi. " O codigo criminal deve sar dividido em duas 
cassem. partes, a primeira conterá o codigo penal, ~ a se-

Porém se esses dneitos são necessarios para a pro- gunda o co digo do processo criminal : neste ou em 
vioc1a de Goyaz, gue é n ca, quanto não serão para outro codigo separado, devem ser comprehend1das 
a de Matto-Grossó, que é summamente pobre I as meras contravenções de policia, suas penas ou 

Demais se G0yaz precisa de soccorros, ha outros multas, e forma verbal e summaria de processar. 
meios para remedial-a . Conclúo votando pelo pa- Deve igualmente haver um co_digo commercw.l, ou 
recer. . seja separado ou comprehend1do no mesmo cod1go 

Como ning11em mais pedisse a palavra, julgou-se I civil , que tenha por base os mesmos. pno c1p10s de 
discutido o parecer, que posto á vota ção foi appro- justiça e equidade, e conforme a prat1ca ma1s rons
vado. í tantemente observada pelas nações commerc1antes. 

Teve então a palavra : o Sr. Cruz Ferreira, qu e 1

1 

Além destes deve lambem. haver , !> codigo penal 
por parte da commissão de legislacão lt·u os ~e- nllhtar de terra e de manqha, Ja lembrados nos 
guin-tes · decretos de 21_ de Mar~o de 1802, e 23 de Fevereuo 

~ PARECERES I de 1804, que nao t1verao effelto, deve conter os re-
uulamentos e instruccões de todas as armas, sua 

'' A commissiiodelegislação e justiça civil ,ocrimi-l' disciplina tanto na guei-ra como na paz, os deliclos 
na!, t omando em consideração as propostas dos illus- e penas, e seu processo sem privilegio algum de 
tres deputados os Srs. 1\Iaia e Pires Ferreira, para fóro no tempo de paz, excepto nos crimes mera
a mesma commissão indicar iÍ camara as medidas mente militares. 
que se devem tomar para a organisaçào do codigo " Para se obterem es tes codigos, parece á com
ri vil e criminal braz ileiro, propundo-so um premio missão ser conveniente que a camara com·ide os sa
<~ quem dentro do espaço de do us annos apresen- bios e jurisronsullos a emprehender este arduo tra
tar o melhor · projecto, entende que o objecto de balho por todos aquelles meios que podem exc1tar o 
maior importancia, e que mais contribuE' para a fe- "enio como as d-isti nccões honorificas, estampando
licidade dos povos, é um codigo completo de sua !e- ~e o n; me do autor no éod igo, que merecer a preferen
gislação, que contenha todos os direitos e obriga- cia concedendo-lh e o uso de uma medalha de ouro, 
çües nos cln·rrsos es tados e relações sociaes, dedu- com legenda, qut~ exprima, o reconhecimento e 
zidos com mc· th odo, clareza o simpli~idade das soli~ gratidão do Brasi l ; e mesmo conferindo-lhe u~1 
das bases dn JUStrça e eqmdad~1 e accommodado a premw pecunr ano. se ~;u as cncuru stanctas o exJ
mdole de cada povo, e a sua lorma part1cular de I gi rem . üs que qmzerem concorrer ao _premiO de
govcrpo . . . veráü apresentar os ~odrgos de que se tiverem en-

" Este tanto ma1s necessano se faz para a nacão carreaado á assemblca dentro de dous annos. A ca
brazileira , que indepcn dencia nd o-se da nação: a mara 

0
a que primeiro forem apresenta_dos, nomeará 

que esten· umda por mm s de tres seculos, e consti- logo um a commissão composta de cmco JUnscon
tn indo-se debaixo de uma fórma de governo diffe- sultos mais acreditados na theoria e pratica da 
r~nte; ainda ~;e es t5 regendo pelo codigo daquella jurisprudencia para que, examinando-os, inter
n~çho compilado pe l ~ maior parte ue outros de na- ponha acerca delles o se,u pareçer em consulta que 
çoes estranhas , e alem d1sso por um sem numero de deYeril ser transm1tt1da a ca ru ara no prec1so tempo 
if,is cxtravagnntes publicadas depois , que nã o só de sessenta dias; nesta consulta serão clas
torn ão quasi impossivel o sen conhecimento, mas sifirados os projec tos de codigos, segundo a ordem 
que não podem convir aos povos do Brazil, a ruj a do seu mereci mento, observando-se a respeito de 
i ndole, necessidades , e localidades se não co nsultou ; cada um delles especificamente as virtudes e defeitos 
de sor te que pode mos dizer que não temos codigo notaveis, quanto ao systerna, methodo, doutrina e 
algum. . , . locução, esco lhem~ ;-se entre todos aquelle que 

". De quanta d1fficu ldade, ]JOrem, se.1a faz' :-se um parecer mais dignu de se adaptar; a camara r::e
codigo tanto CIYti co mo cnrnmal COill fJl e. Lo em todas metterá a mencionada consulta a uma comm1ssao 
as suas pnrtes, abrangendo toda s as relações assim do seu seio, a qual depois de examinar os dive rso~ 
mternas como ex terna s, nss1m publicas como par- projectos e o que acerca delles se consultou, expora 
ticulares, derivando-as intei ramente do seu direito no termo'de trinta dias se algum ha que mereça o 
publico ou consti tuição, dos p•·incipios universaes premio qual elle seja ; e se os dous que se lhe 
de JU Stiça e eq mdade, e da razão primitira das so - seguem' ainda que de inferior merecimento, devem 
c1edades, é sabido dos que têm lido os celebres jn- ter a honra do accessit ; e discutido o parecer da 
risconsultos modernos, principalmente o illu stre commissão serão remettidos os projectos á outra 
Jerem1as Bentham na introd ucção ao seu projecto camara onde se farão as mesmas diligencias , e 
geral_de um c~rp o completo do legislaçi.:o, e o concordando ambas as camaras, adjudicaráõ o pre
D~. \ '.1cente_Joo.e Fen:erra Cardoso, no seu op usc_ulo mio proposto ao projecto que o merecer; dec~arando 
ol!erec1do a ao.<emble_a constr tmnte de Portugal em quaes são os dous dignos do access1t; e fa rao l ogo 
1822, e m que mostrao as imperfeições dos codigos depois abrir as cedulas em que estiverem esc~1ptas 
que ex1stem e ca usas dellas. as epigraphes dos projectos, para se annunctarem 

" O codi go civil brazilei ro deve ser dividido em os nomes dos autores prem:ados ; mandando-se 
duas partes, contendo uma o codigo das ma lerias queimar as mais cedulas no caso de se haverem offe
civis propriamen te ditas, e outra o codigo do pro- recido outros projectos. 
cesso civil, ambo~ deveráõ comprehender um sys- " As c amaras farão publicar pela imprensa assi.m 
tema ltamnoso da JUnsprudencw c1v1I acommodada os projectos que merecerão o premiO e o access~t. 
aos progr~ssos que esta sc.H• nc!a tem feito nas outras como as consullas e os pareceres das commis~ões, 
naçoes, as cm:umstanc1as particula res, tanto phi- . que os censurarão ; e farão remelter o proJecto 
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18 SESS~O,, EM- 3 :DE AGOSTO .DE , 1~26 
relativo ao tributo alli,existente com denominação ga~em , con~enientes : _e_ para is_so, se alguma ~111& ~ 
de a dizima da terra» o qual foi diiigido á commis· desagrada ao illuslre, deputado, _ ap~nte·a e tomar• 
são de peticões. ' se·ha em consideração : .. porém abrir~e discussão 
~ Entrou-sê na I• parte da ordem do dia, que era a sobre todos os paragraphos dasinstrucções como um 
2•_ :dis_cu~sã<! dó ' projecLo -de lei, or,g!ln~do _pela nO!O,.projeeLo, assento que não póde, ter lugar algumw 
comm1ssao ·de _guerra, e apresentaãona sessao de E'-éerLamente desfazeroqueestá_consummado,_para 
19 de Julho, contendo instrucções sõbre o recrut;a· principiar de novo: _e talvez não saia tão perfeito 
mento;' 'e principiando-se pelo }o artigo, o Sr. se- o que afinal fôr approvado. . . _ · • .. · , 
cretario Costa Aguiar o leu, concebido nestes- .Eu não duvidaria que se supprimisse este artigo, 
termos.: no caso de se substituir doutrina melhor ou melhor 

Art. L o As instrucções de lO de J ulbo de-1822, redacÇão, porém para sé tornarem as iilstriiêçôes 
mandadas -remetter ao tenente-general governador como projecto novo, não me inclino a isso, não tem 
das armas da cô_rte e província do Rio de Janeiro, cabimento. -
par& em,conformtdade -dellas proceder-se ao recru;. _Quizera porém que se accrescentasse o arti~o, de
tauiento na mesma cÕl'te e diS~rictos da. província, clarando-se o tempo · de se"iço a que são obr1gados 
sM -.generalisadas a todo o imperio, supprimidos os os cidadãos; porque esta circumstancia me parece 
§§ ],_•::e 2. o . • _ _ ... essencial e muito propria para_ a l~!_que se está dis
. Leu igualmente o mesmo Sr. secretano a emenda cutindo. 
offerecidá pelo , , Sr. Cavalcanti de Albuquerque . Eu redigi uma emenda que vou ler, o nella faço 
na wesSão de 13 de Julho: e declarando o Sr. pre~ distincção entre o que se otrerece a servir volunta
sidente aberta a discussão sobre o a_rtigo e emenda, riamente e aquelle que só obrigado se sujeita á pra
rOiilpeu .o debate com o discurso seguinte: . ça. Parece-me que esta distincção é muito necee-· 

o· Sa. "CLEMENTE P.EREuu :-Sr. presidente fa- saria e até de justiça, porque não póde-haver direito 
zendojustiçà·;-·en acho as instrucções_ de 10 de l'ulho . para forçar . o cidadão a entrar no serviço militar, 
de -1822 para o recrutamento de muito valor e me· sem que primeiro se empreguem os meios de bran
recimento, pelos solidos princípios em que se fun• dura. 
dão; e julgo que poderão passar com algumas emen:- Sr. presidente, o premio e as penas são os dous 
das. ': Não posso-- ·comtudo achar a razão porque a poderosos motivos que determinão as accõas do ho
portaria -que as mandou cumprir deva ser inserida mem : porém o legislador deve sempre lançar mão 
no projccto de lei do recrutamento. , do primeiro com preferencia, muito principalmente 

Persuado-me que quando _ se tratou de (ormaJ:'.esta quando o fim da lei não póde • ser preenchido _senão 
lei, deliberou a camara que as instrucções se im· pela nobreza dos - sentimentos e pela honra dos ci
primisscm ~ _se . discatissem; Q_ eu entendo que istp dadãos. Eis-aqui , o que -eu proponho para· substi
nle o mesm,9 quo resolve! que asin~t.r.ucções sere:- tuir, ou accres~entar-se ao-I• artigo, &alva are- · 
duzissem a projecto e regulassem a discussão. Que dacção. - · 
luga1·. pois póde ter ,a portaria na lei do recruta.• Dito isto leu esta ---
mento? Nenhumc~rtamente. Eis a razão porque na · 41[ ·EilEND_A 
emenda que envio li mesa proponho a suppressio . 
desta J,lOrt.&ria. . . ,· _ . . . . «Que o soldado volunt.ario sirva por quatro an-

Pondéntidade de. princípios proponho lambem a nos, e o obrigado seis: que o governo ' cumpri!- reli
suppressão do 1• artigo deste projecto , orga~isaqo 'giosamente à sua palavra. Passados os··quatro ou 
pela commissão. Trata-se de fazer um·a lei geral S:eis annos não poderãõ ser obrigados a servir, salvo 
sobre o modo de recrutar para o exercito: logo, que convindo. os:mesmos soldados; ter:níos _em g,ue Ler" o 
necessidade_ temos. de falia r nas instrucções, que são além do soldo uma gratificação de.dez réis diarios.
como as bases, sobre que se fárma a lei? O meu Vasconcellos.» · - ~ 
"?to é _que estes a~igos das instrucções entrem _em . Foi apoiada, e~ continuand() Adis:eussão ·teve a 
~d_t~cussao, ~ .queseJao~ontemplad_~scomoa mat.~· palavrà_< _ · _. : . . .. ,.~: · ; , _. -. -.: .. , , 
na do proJectp, e creio que tsto e o que deteriJlt · 0 Sr. ~CUNHA MATTOS :-:Sr. :presidente, quaoclo !l 
nou_a.~amara. _··. , . _ . -~o10mi~são . 4;le, gu~rra .se .gropô~apresent.ar ·~esta 

Dito tsto mandou a mesa esta ~ara as ~n.s~fucçõe.s de :I J!e.I~lllo:d~ 1822,~omo ,, 
« E.HE, DA convenientes a:, exee!Jção do ~-l'll~mento, ter~ ~!D 

... ... - N . . . . vista' ii súa falta de exactos conhecimentos estat1st1- : 

ria« r:o~gn~~ fu1.io~ ·ili~f~fn~~:;s 1;n~~~u~~~: ·~~-~=·,~~~ :~~ ~~8ilij~"~i.~8l~?é~~faP;~~ui~~c~ 
que a mes!Da portaria mand?u obse!var, como pra. d~s~pr~,VlD(:Ins e. ºs· d!fler~~tes , s.~xos, (tda~~s . _e , con.- ,_: 
jectode let.-4Jlemente Pere.ra~ » .- c _ ·. - - ·. d1ço~ - ,d~ .~d~J}l~!Idu(), s~m,_que ~e s~l;i~ _ . quaté" : ' 

S d T d 'c foi apoiada ep· rCJsegtiindo a diSCUS• a.ex!~ns~º e a - ~lVl~a()_geC)gy:ap}llca .d:~ m.e.~w~ p~o- ·-:: 
__ en o .• ~' .. · .. ··.· ... ' _- - . - .. . ·. _ .. . ]. vmç1as;-_qua~os s~11s recursos. pe_cu.D1.ar~o,s ~,me~9~ --· 

sao, .teve a pal~vra . , . .. · ... . _ - > _ •
0 

de, s9bst~~n~1a; · e , ~~ -l!-_ foa:ça_ pre~~l~ d~}~~l'.~;, 
O SR. VASCO!!CEL~os.-Sr. presiden~, ()ar~. 1 _ :terra :do -Impeno, nao se póde~orgamsar uma.~r:- _. 

não_pMe s~r mais. claro __ do «J;W~ e,~tá. (Leu ,o (lt;_lt_go,J -!~ititJ~.~ -~~ .recru,tarp:ent5); .e .;P,~~~sso ~~ç~~mi~~R;~ 
O I Ilustre ·preop1D~nte na s~a .e.11l~.~~l\. ~,ropo,~}~ r Julgou · -acertado- aprove1tar ·o· grande tr.~b~lh(). ~o : 
suppr_e.ssã() (l~ste ~t;~I~o, e que_ entx;~m ~m ~<:l_!~s~o governo, não '-· port.aria, mas . ~im . as insirucÇQà~: -
as ~,e_SII)8~ : _ll~~t~;ucçqes ' que _ por . ell~ .. se; D;la1,1d0,~ __ . \ Lembrado; ·'estalá} <V~ ·'Ex;ide' que ' quando' eu>peJ.íl ··. 
o~s_er ____ r __ a_ r ____ g_ e_r~lfu __ --· _____ e __ n_,_ te_ • -. E_ . . u sou ._ ~ __ n_ te_---•- 11'_: __ am __ --~- _n __ '.e_ co~_- ~- _ra_ -:~· primei_ ra_. ·. :_:•ve_ z apres____ _e,'fl __ ~i :co_- m_ ~ - _-!!_ - te_iS ~}~sl __ f!l_·.~t_ :; 
r10 .a esta ,?P.~D)~()~ ,_ ; . : -~ ., _ ; _ "· ;,_ .ile 10 .de lulho;'- diSSe · que' devia·;adoplar~' a~sua · · 

Se n.ós. lem_os Jâ .~l;e .trabalho-Jeito ~~ que Pnn· doutrina, emas '' que .-~ a;Jetracde cada• um· dos artigos 
cipii.!:o, d,e ~ovo,~ NI~81l~D1 se, -poder~ ~pwr ,a,..9Ue ~avia, ,de -,ser.~utida;, e -rece!>er-stt' em globo~seria :._; 
se ~-Ç<l~ '~,q~~~~ ~ltenl_?>ces,: e -~~rol'llllls,- que seJal7 um absurdo ~- ~pposto aos .. sentimentos dos membros _ 
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da"' cómmissão, que nio se constituirão eset'avos de ao essencial ·da ·tef', emi~atistracto;- . 6: indiferente 
toda • a ~ma teria de cada um dos artigos,••apezar de existir, oil deixai·•·êie ·existir este ârtígo,.ufua ,yez · 
haverem abr~ça.do as disposições geraês, que lhes qul! à· doutri!la propria da lei está exarada nós
parecerão mut d1gnas de serem adoplada.'f. art1gos - das mstrueções; porém · se aUendermos i 

o Sn._LINO COUTINHO :-Eu me levanto para apoiar f~!te; do,.~e-!~!Ia : dimana( e;: á C()nveniencin que 
em parte a emenda do Sr. Clemente Pereira. A por- resu1t11 iltnre~encer trabalho; deve;,so ,. eonservar o , 
taria não dev.;, ser accusada nesta lei, mas 0 artiaos projecto :eonforme o plaÍlo~ em. que ~foi organi&ado. 
drudnstruccões hão de constituir a mesma lei. ~ós F.stas·inslf!lcçõesjá siio consideradas comolei1 e 
não ' vamos pôr em execução estas instrucções, mas ~obre isto' não ' póde haver duvida: ,·como . _porem 
vamos .· fazer ·uma . lei geral, tendo por ))ases estas fossem destinadas para esta província em parli'cular, 
instrucções ; pois 'ellas não têm força de lei senão o que se póde attribuir ás · c~rcülns~ncias da época, 
~uando a assembléa lhes dér. Esta portaria e os ar- em q_ue forão publie,!idas, ~ratamos agora de as ge-
ttgos, a que se refere, são filhos das circumstancias nerabsar por todo o 1mper1o. <, .. . . • ...... . 
daquelle tempo, e não podem subsistir agora sem Este é o fim, a que se propoz a commiiSio. quê 
que o corpo legislativo lhes dê a forÇa que não têm. não teve "'em vista apresentar um proj~cto novo.· 

)las, Sr. pr•!sidente, uma lei de recrutamento Julgo portanto que o artigodeve-se consenar;·aincl,a: 
seria .. manca, se ella não tratasse dos voluntatios. que na ·sua redacção se fação algumas alterações. 
E' indispensa,•cl que se marque o tempo de serviço O seguõdo artigo c da commissão, e eu o acho muito 
tanto para estes como para os que servem cOmo sol- bem collocado, e muito necessaria a sua · doutrina. 
dados de leva, e as- ci rcumstancias que devem con- Disserão ·alguns Srs. deputados, que ·é' preciso. 
correr em uns e outros. distinguir nesta lei o soldado voluntario do ol>.~~ ' 

Eu mandarei uma emeniJa sobre isto, porque -de· gado, e estabelecer o tempo, que cada um .dé,.~e 
sejo que o homem, que sentar voluntariamente servir. · ··:'· ·-. 
praça, possa, acabado o seu tempo, largar as ban;, . Sr. presidente, nesta lei ··· não tem .lugar tat~nat.e-_ 
deiras · na conformidade da lei, e até fazer com que na. Que nos propomos fazer! Estabelecer ·o rne- · 
o seu commandante lhe passe uma guia do tempo thodo para o recr11tamento·: logo nada temos com 'o 
quo servio, para nunca mais poder ser obrigado à soldado, que não é recrutado, nem com .o tt!,fdpo 
servir . . · · .. · · · ·. qtie elle deve ~ervir: isto é objecto para outra lei. 

])e que serve, Sr. presidente, promettera uiri ho-' Quer o ·Sr. Lino Coutinho, CJII8 em · o soldado 
mem, que no caso de vir sentar praça voluntaria:. tendo acabado.o seu teriipo, e não 'Díé quérendo o 
mente' -terá baixa dentro de quatro ou seis apnos, seu superior dar a sua escusa do serviço, possa elle 
se acaso acabado este tempo, debaixo de um fr1volo retirar-se, entregando o seu armamento.Isto'é ' CO-
pretexto ·· é retido ne serviço, e . se lhe Córma um menta r a insubordinação uo tropa . .. ; _ ,; , :; · 
crime se elle se ' ausenta e recusa ficar na praÇa T • O soldado, tend() flrialisado ' o têmpo de : praca, 
Daqui vem o horror !JUe se mostra ao recrutamento; deve requerer baixa ao seu chefe, e'.b autondad'es 
Não se " guarda a fe para com os concidadãos; e competentes, e não deve dizer:-:- eomo já . a~befo 
como -' é ' que se quer que os cidadãos guardem a fé meu tempo, quero ir para minha easa."-lsto não' é' 
para com o governo'! · . ·· · .. · · .· assim. · ·· · · · 

Sr. presidente, neste caso e em outros de igual , - ~ortanto estas instrucções são necessarias,· ellas 
natureza·.quem é o culpado, quem é·o inflel?·Por- tem só ·o ftm de proéurár os homens pará defender 
tanto eu proponho que nesta lei se' acautelo este a ·patria. E' indispensavel uma ·Jei, a que fiCUlem 
caso;· e que o•soldado saiba com certeza, que tendo· respoósaveis os que proce.ie!l'' a recrutamentõs,' e. 
expirado -o· tempo do serviço; elle pódo' deixal..;o ella -doT-e passar quanto antes. Depois tratár~s&-ba: .· · 
querendo, e que ninguem . mais o póde obrigar·& da maleria das emendas . ofTerecidas, declarando-se . 
eo'!tinuar contra a .sua !Ontadê. • . · ·: · -_, ' o 11um~ro dq a~no~; que cad~ ~i~adão deve servir_f 

-Eu .desen v o~ v. e .. r.el···::_ .. m .. ai. S'est.a ma. ter_•.a .. quan .. . do. r .. o. lar ou. no_t~.m. p. o.· .. d.·_·a·,P .. !l. ~ ... ,OU. c .• . no . ~em.p. ···.0. da. ·.g· u.e· rra ... ··.·!l. -q .. u. e -sobre-ella a d1scussao~~ · ·.· , : . . · ·: : .·. édep~n~ented~~,ÇJl'eUmstanciasdoPstado_ •. (Apolado~) 
·Concluindo este discursó;inandou a'mesa a se:. . Espé~o -que à· ci!.m~ra olhe parais~,com a. maior 

guinte : - · · - · · · ' -· attenção, ~.não demore a lei em discu_l!são por.se-
. . .·· .... « DE~DÂ . . . . ·.. ' . . . r:?r~~ie~.s_ ;,~~otiv~s, que deve~ faz~r, o obj~c,to . de 
• Os q11e ~entar"~ praça voluntariain,e~te, $éÍ'!Í ;,; : ~(f'st\·: .--PA.:,u; ;~ Souu :- {NãÓ foi' Óúvid~ .· p· e1o 

rá:O; 3 an:nos, e osqu_e . forem ' ~ecr_utad9_s; 6 an!los; tachi ra ho;} , -:._ . . . . ·. ·. ·.. . .. . ·. . . . . . . - _: 
No"fim .destes prazos se darao tmmedJatamente· · ; · · g .f · · · ·· · · . - ·· · 
tanto ao·voluntario .como ao recrutado as súas es: ' o Sa. CuNHA lh.nos: -Sr.- presidente, todos 
cú!as·: se 0 cOmm~n'dánte do· regimento~ ou batalhãO' nós sabemos,• que ~~governo de Port~gal nunca:e~ 
fôr 'reiniSso em :-passar as ditas escusas • 'esses indi:O . tab~le~U ' leiS. poSJ,tiVas de reCrlltame~lO Jl&ra 0 •~-: 
vi~~çs Vo'derá~largar ' os seus 'corpos, há~etidq:~~~ penot :emc_outro te~eo ,estado, ou remo doBra~~'- . . 
treg~~o· po!ltualmente_ o_se11· arma'.Ilent<~;:· . e· ·pbpga~· ~s le1s ,de ~o~tug~ nao:se executarão, n~m pod1ao: .~ 
pel!ls 'a. u.t. qnda~es ·· supe.nores 'ao' djto'seu'' co.mtriàn7 lit~~. al.meu·te···· ·. s. er e~tre ;. nós ob .. ~.". · . ~das. o mesmo·. ·: 
dante a: · : ~>._al!sar_;,lhes as suas e5cusas~ ,;,;:.;, J _ L • . Ccmti'- mmlSI.ro . da • gu~rra • na . unCormaçao! .IJI!.e ha pon~o . -
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Ningu.em poder4 duvidar de .que as instr.ucç.ões Sr. presidente, nós devemos animar a mocidade. 
proposti\s, são mui justas, e tão sabias, que eu não brazileira a que entre n11 .vida militar ; devemps 
acho outras melhoras expedidas desde o anno de. educai-a como outr'ora foi educada a milícia gr~g~ 
16ól3, que é a primeira vez, em q~e em Portugal s.e e romana. Os veteranos da GreCla e Hpma, , os v e~ 
recrutou para os corpos regulares, segundo as no~1- teran os de Frederico Guilherme e Frederico li, os 
cia'S; que tenho adquerido; e é por esse motivo qti.e veteranos de Bonaparte, os veteranos de Portugal, 
a cómmissão militar as,recommendou á considera- e os veteranos do Brazil forão os que ganharão as 
ção dE:sta augusta camara, com.vistas de extinguir o. mais assignaladas victorias. Os recrutas sao mate
arbitrio ou a prepotencia daquelles, que ainda agora ria! crú da guel'l·a, como lhes chamava Donaparte. 
est'ão fazendo, e remettendo recrutas para esta côrtc .Cuidemos em ler veteranos, para ligarmos o carro 
por maneiras oppostas ás que se acl)ào sabiamente da: victoria aos .altos destinos _do imperio do Brazil. 
marcadas. nas mesmas instrucções. A emenda apresentada pelo nobre deputado o Sr. 
·o governo tem repetidas vezes recommendado a Lino Coutinho merece muita · attencão: eu confol'

execução •. 4as suas ordens, mas por uma fatalidade nio-me com· quasi toda ella, mas "desejaria, que o· 
incomprelfilnsivel, ou· seja frouxidão da parte do soldado apenas assentasse p raça, recebesse do seu 
mesmo governo, ou seja negligencia ou falta de zelo capitão uma resalva ou escusa, em qúe se achassem 
e actividade dos seus agen tes, é muito certo que as lançadas as condições do ~eu alistamento. 
determinações do governo têin produzido efleitos Nessa resalva devem notar-se todas as ·suas· alte-
contrarios áquelles, que devia mos esperar. racões correspondentes ao livro mes tre, afim de que 

A! com missão pelo 1 o artigo deste projecto pro- o soldado, quando concluir o tempo do seu serviço 
põe-se fazer extensiv.as a todas as províncias do a apresen te ao capitão, e este ·dando parte ao chefe 
imperio as instrucções de 10 de Julho de 1822, e de se achar limpa, ou co m nota a escusa haja no 
pelo 2° a rtigo esta belece a responsabilidade daquel- primeiro caso de demittir o soldado e no segundo 
le~, que as violarem. Tambem lhe parece qu e os§§ obrigai-o a con tinuar o tempo, que falta para COJJ.~ 
1 o e 2• das instrucções, não podem .ter lugar, vista a cluir o seu serviço. O chefe do corpo não poderá 
mudança de circumstancias do tempo, e a falta de debaixo de pena de responsabilidade pecuniaria re
exactos conhecimentos estatisticos do imperio. -ter o soldado, qu e acabou o seu tempo, excepto no 

Eu convenho em que se admittão as .sabias medi- unico caso de haver para isso ordem do governo, 
das. apontadas por alguns illustres deputados, mas em tempo de guerra ; mas se o soldado nestas ui
isso será quando tratarmos de cada um dos artigos timas circumstancias se ausentar sem li cença·do 
das instrucções. Pelo que toca aos anrlos, que devem ·seu chefe, deve ser declarado desertor, e punido 
servir os soldados, ohsurvo opiniões, que . não se como tal. 
conformão com o meu modo de pensar, assim como o SR. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, de novo 
vejo confundir os voluntarios com os recrutados. mE) levanto para sustentar adoulrina, q!le offereci 
Os militares dão o nome de recrutas, propria- na minha emendll ao art. 1 o ; mas antes de entrar .. 
mente ditos áquelles, indivíduos, que vêm servir na matería, s.eia-me permiHido tocar. em :1\gumas, 
coactos nas flleiras do exercito. · das proposições do illustre deputado o ~r- Pau!a.e 

·Estes homens devem servir muito mais tempo do Souza, cujas luzes, e senttmeQLos plnlautroptc!ls .. 
que aquelles, que se olferecem voluntariamente: a,ssaz respeito. 
uns mostrão virtude e outros apresentão indifferen- Disse 0 , illustre deputado, que não póde haver, 
ça.; aquelles deyem sor animados, posto que os ui- .Ul!lítlei geral de recrutamento, porque ella deve ser 
timos não devão ser perseguidos. Animando os vo- Ieita segundo as circumstancias , o te.mpo, e o p\3-
Juntarios, evitaremos ebsa ter.rivel deserção, e hor- clido do governo. Assim é quanto á d~cretação d~ . 
ror. ao serviço, que tanto aniquila e . paralisa os . força paril tal ou tal anno, para taes ou taes cir.
corpos militares, e as suas operações praticadas a· .cumstan·cias : mas passado esse decreto, que norma . 
maior parte das vezes por. esqueletos mi.sera veis . .A: terá . 0 governo para proceder ao recrutamento '! E' 
minha opinião é, que o soldado v oi untaria sirva por dessa norma pois, que deve regular 0 modo. do re
espaço de 6 annos tanto na paz1 como na guerra ; e 'crutamen to em circu mstancias ordinarias, que agora 
que o rec,rutado sirva. por tempo de 10 annos p~lo nos occupamos, ·e que não deve íariar a cada mo-
sobredito mod~. m ento, como parece pretender o illustro depula do. 

Uma vez, que se determine· que o .soldado sirva só Supponhamos, Sr. presidente, que se tinhão de-
por espaço de 4 annos, ha de o governo ver-se abri- cretado effectiv!lmente 10,000 soldados, e que o 
ga,do a violar a , sua P.alavra, pois talvez: não pússa exercito do f\razil consta sempre desta força , por 
achar agente, com que supra as vacaturas daQ\lelle.s1 ser a· meno.r que póde ter : neste caso, pergunto 
que findarem o seu tempo d\l pr,aça. eu, precisar-se-ha todos os dias de .novos dec;r-etos 

Aj'11da mais, Sr. presidt'nte; o bom ·soldado. d.e . p,ara · se preencherem as lacunas, que deixão · os 
infantaria ou de cavallaria não póde ser reputado roor~os, · os reformados, e os desertores? De certo 
como veterano, isto é, solda de;> de primeira classe, que nãQ, porq•te o governo não se h,a .de pôr á es.,. 
antes de concluir 4 annos de bom ser:viço; nem o ·p,era de uma · nova lei do corpo legislativo para pre
arti!heiro será reputad~ e~per~~ na , sua amw em encher a força decretada, e. que elle póde recrulat: 
meno~ de 6 annos. O art1lhe1ro nao aprende sómente ,segando as inslrucções, de que ao presente trata-
a mij:rchar com uma peça: elle deve fall!ili.arizar-s,e, 'mos . · 
co~ o manejo de !oda~ as Jioca,s dil fogo., ,manobras. '. E' uma verdade que· riós não devemos t~atar de 
de fo.rça, . auumaço~s de a.rma:~;en;s,tr;~,l;laJbos , pyro- . ,soH!ados, senão , em . c.aso de mllita neaessidade 
themcos, const_rucçoes. etc. etc. mu, isto é quanto ao seu augmento, e não quanto 

Estes conhecimentos. não siio· adq\tir~dos pelo .. si.w- ·á lll.a;Dei~a, pórque elles deveráõ oser ·fei.tc:>s . Eu .bem' 
pies. sold~do em m_en;osde 6 amws, e . c.oril .sentí~ . deseíaria que não houvesse no imperio um só ·sol
mento o d1go, q\le atnd.a n.o fi111 ~ es te. ternpp,ll,;,i.,b.em. ~aP,p , dl)•Unba, matJ .qllf!. t11.do o cid!l~~o soube~Sl!· 
poucos . soldados, e am~il offici;te~, ,q.u,e ,p,o.ss.ão ser. p lll41lejO;, P!J,ra que . quariiJ,o, houvesse,p.recisão, eU.e 
quahficados como art1lhetros hab~1~. emp!J~~ ' as.a1·ma;;, .e fosse Q.ntã.Q.sold.ado., par• 
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as largar em tempo de p!!z: porém é desgraçada., 
mente o que não vejo, nem sei, se poderei ver, por 
que nos Estados-Un idos, onde esta theoria pareci a 
haver sido. admittida, já se tem infelizmente hoje 
um exercito permanen~e, posto que pequeno na 
..:érdade: e por isso não posso concordar com a 
opmrao do honrado membro. ])emais esta lei versa 
ao.bre a maneira de se fazerem soldados, e nao so..-. 
b.re o augmen.to ou diminuição da {orça militar. 

Passando agora ao primeiro artigo, sustento a 
minha emenda, isto é, que se não deve marcar pela 
mesma bitola o homem agarrado á força, e aquelle 
que se enl.rega voluntariamente para servir. Nin
guem, ~r . presidente, ha de negar a justiça e a 
verd_ade desta distincção, para separar. um bene
mer~to, que vai pegar nas armas por sua propria 
vontade, daquelle que é obrigado pela força. 
· O voluntario deve ser mais protegidó, deve ser 

visto c<Jm outros olhos bem diversos daquelles com 
que se encara o soldado recrutado ; se isto não fàr 
assim, qual ha de ser o h.omem que quererá ser es
pontaneamente soldado? E o resultado é, que te
remos sempre um exercito de recrutas. ou em phrase 
mai s verídica, um exercito de forçados. 

E qual será a distincção, que devemos dar ao v.o
Iuntario, senão, além da es tima a diminuição do 
serviço ? O cidadã.o, neste caso, sabendo que tem 
ih! trabalhar a metade do tempo, dnquelle a que é 
.obrigado o recruta, virá de born grado offerecer-se. 

Diz o illu ' tre orador o Sr. l'!lattos que a commis
são bem c.onsult.ou a matcria, etc. Nã.o duvido: 
mas a commissão não n .os ófferece, senão as ins
trucções taes quacs estão nestes artigos, e segundo 
o que tenho demonstrado, faz-se mister addicionar 
mais alguma co usa; porque o projecto que ella 
apresentou, não contém outra c.ousa mais do que 
nma ordem para gP-neralisar aquellas instruccões 
por todas as pro;·incias do imperio. · 

Logo parece que a commissão se não lembr.o u 
desta materia. 

Di sse-se que o governo ora obrigado a preencher 
as lacunas, etc. Mas o que é para desejar, é que 
o_ g.overóo cumpra tndo, quanto se tiver le
gislado, e tudo quanto elle tiver promettido. 
Promette-se que o soldado terá baixa dentro de tres 
ou quatro annos, p.orém quantas vezes se tem guar
dado esta promessa? Ora, é durol é barbaro, que 
tendo-se ve rincado a co nd içã.o deste contracto, con
tinue .o cidadão a jazer n.o captiveiro, e por um in 
determina do tempo a arbítrio do gove~n.o, ou do 
seu chefe ! O soldado quando en tra na linha do 
exercito fórma um verdadeir.o contracto com o g.o
verno, dizendo - eu me alisto · para servir tantos 
annos, findos os quaes nã.o terei mais .obrigaçã.o de 
fi cnr unido a estas bandeiras.- Sr . presidente, lê
se na histo r ia da America do Norte, que n.o tempo 
da guerra da independencia, quando os homens se 
al ista vão por ajuste, no fim do praz.o marcad.o, ar
r eavão as armas, ainda mesmo em frente do ini
migo, c diz ião ~ tenho acabado o meu tempo, e 
não sirv.o mais sem novo ajuste, ou paga.- Apezar 
disto com exerci tos sempre ephemeros, e bisonhos a 
Ameri ca do Norte está independente, porque a 
verdade, e a j uf.tiça vencem toda a força, e. todos 
os obstacul.os. E is to aconteceu nos Estados Unid.os 
no tempo da guerra da independencia, porque não 
terá lugar entre nós, que já tem.os passado a revo
lucão, e a guerra, que ella produzi o? 

Não nega o illustre membro a justiça do que pro~ 
ponho, mas quer modificar a minha.emenda, !em-

brando o expediente de se entregar ao soldado no 
aclo de senti) r praça a sua escusa, para que findo o 
temp.o elle apresente ao seu chefe, para se verificar 
a baixa. Propõe mais que este chefe á vista d~s 
notas escri pl.as no li vro-mestrc, c.on hccenuo que o 
soldado tem preenchido o seu temp.o sem desercão 
ou oulro& crimes, o dê por livre, e desembaraçâdo; 
e quand.o achar .o cnntrano, o retenha no ser rico. 
Mas pergunto, ha, ou niw · h a em cada regim01Íto 
um ljvro mestre, onde se assenta o dia, mez, anno 
da pra,ça do s~ldado, suas deserções e faltas, nssim 
com . .o seus serviç.os e prest1mo? 

Sim h a, logo não é preciso que isto co nste da es
cusa . O soldado, quando tiver co mpleto o seu lcmp.o 
dê parte a.o commandante, este faça examinar os 
assentos r espectivos, e ú vista delles declare o sol
dado, ou desobrigado, ou obri gado ao servi~:o, na 
fórma desta lei. i'\ o caso porém de ser denegada a 
baixa, por ter havido deserções, ou outras faltas, se 
o soldado aband ouar as suas bandeiras, fi cará con
siderad.o com.o desertor, e por isso punido, porque 
de faet o elle não preencheu as obrigações que con
trahio , porém quando pelo contra rio se lhe negar a 
sua escusa injustamente, nesse caso sustento eu, 
que o soldado deverá entregar fielm ente .o seu nr
mamênto, c poderú deixar as bandeir«s, e procurar 
outro mod.o, de vida, pois nenhum di reito ha para o 
reter contra a sua ,-ontade. Conheça-se pois que 
es te arbítrio, que eu proponho, só se deve verificar 
no cas.o, em que o chefe contra toda a justiça, e 
contra a letra da lei não lhe queira dar a sua escusa, 
como desgraça damente vemos acontecer lodos os 
dias. Por tanto esta minha declaracão deve fazer o 
essencial objecto deste primeir.o artigo . 

O SR. CuN HA MATTOS:- Niw ha co usa mais no
cessaria na hypothese, de que se truta, do que da r
se a escusa ao soldado, quando volun tariam ente as
sentar pra ça. Na França, na Inglaterra, em Hes
panha, e no noss.o govern o assim se pratir.a . Do 
contrario como ha de o soldad o mostrar, que tem 
concluído o seu tempo, quando se recusar lima cer
tidão do livro-mestre? Tendo em sua mão, elle re 
c.o rrerá ao chefe da f.orça armada, e lhe dirá « Aqui 
está, Sr. g·~ neral, a minha escusa, eu posso retirar· 
me ».Demais não a tendo em sua mã.o , e apartan
do-se · das bandeiras, póde muito bem ser preso como 
deser tor, e ainda qne se venha a justifica r a final, 
nà.o deixa comtudo de s.offrer incomm odos. Nós sa
bemos que os cidadãos da Ame rica do Norte todos 
trazem um altes tado, para mostrar as autor idad es 
inglezas, que são cidadãos da America. 

Eis a razão p.orque digo, que se devem dar estas 
resalvas aos volun tarios, as quaes quando não pro
duzem o bem qu e aponto, nunca podeníõ faz er 
mal algum. A respeito da falta de cumpriment.o, 
que aqui se tem no tado , ás clausulas estipuladas 
aos voluntarios, digo, que infelizmente é uma ver
dade, e não é sem ·grande prazer que recordo em 
contraposição .o procedimento, que ultimamente 
teve o governo para co m os voluntarios, mandando 
dar mais dpus vintens diari.os aquelles, que se co n
servassem nas fileiras até ao reconhecimento da in
dependencia. Eu es tou certo, que., se assim sempre 
se praticar com os cidadãos, de sorte que estes 
tenhão plena confiança nas promessas do govern.o, 
e. nas determinações das leis, nunca fallaráõ ho
mens para o serviço da nação. 

Então .o Sr. Paula e Souza obtend.o a palavra, 
depois de f11zer algumas reflexões sobre a ordem da 
discuss.ã.o, em llJil discurs.o, de que nada alcançou 
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O taehigrapbo, requereu que sé consultasse O 'fOto 
da camara ácerca da questão prejudicial suscitada 
pela emenda do Sr. Clemente Pereira~ islo é, se o 
11rojecto devia ser discutido conforme fôra proposto 
pela eommissão, ou se devião só entrar em <Siseussiío 
os artigos das .instruc~es, para depois serem redi
gidos em íórma de lei. E sendo geralmente apoiada 
esta proposta, procedeu o Sr. presidente á. votação, 
pela qual se venceu, que os artigos das in>;rrucções 
i!Dlr.t!sem am discussão, na fórma da emenda do 
Sr. Clemente Pereira. Pelo que o Sr. secretario 
Costa Aguiar leu o primeiro artiço das di las instyuc
'4ÕOS assim concebido : 

Sua Alteza Real ha por bem ampliar por mais um 
JDez a dígposição do decreto .de 00 de Ianeiro deste 
anno, porque concP.d~ scrv1rem sómente por tres 
annos os individuo>', que sent3rem pra~a volunta
riamente nos corpos de l•linha, este prazo será con
tado desde o dia do amxamonto dos edictos, ou na 
~rte, ou nos districtos, cujos commandantcs do

. Terâõ participar ao quaJtel general o dia, em que os 
amxarem. · 

·Aberta a discussão, víeril.o logo á meza, e Corão 
lidas as seguilltes · . . 

« BIIENDI.!I . 

a: Art. 1.• Salva a redacção. Todo aquellc, que 
voluntariamente em occuill~ de guerra, c para 
marchar para ella se alistar ·no cxercito'dn primeira 
línba, scrviri só por 3 annos, o voluntario em 
tempo de paz 6, e o recrutado 8. Findos os tacs 
prazos, só poderãõ continuar a · servir por en
gajamento voluntario.- Queiro:: Carreira D, 

. « Salva a redacçiio, proponbo como art. 1.0 -

Quando se l!Ou\'er de proceder ao recrutamento na 
fórinn determinada pela constitnicão, será elle leilo 
da maneira seguinte.- Pa.ula I! dou;;a. ». 

Forão ambns apoiadas, e com ellas seguio a dis
cussão. 

O Sn. Qmm~oz C.umBnu:- Sr. presidente. a 
doutrina do- artigo, que oiTereci. funda-se em· uma 
razão, que todos reconhecem. Ninguem póde du
vidar que os soldados voluntnrios merecem outra 
eonsideraç.1(), que não elevem ter os obri~dos, 
porem eu ainda quizera qu~ se flzesse·oulra dis
tincção,- pl)rqne os qne se vêm alislarespontane
a.mente em tempo de guerra, devem ter mu1to maior 
oontemplação do que aquelles, que se apresent.ào 
a.o serviço em Lempo de paz. Sobre este principio 
pois, calculei o tem-po razoavel para est.as 3 classes, 
aque.lle, qot~ se aprel!enta -voluntariamente em 
tempo de guerra para marchar ao. inimigo, segundo 
a minha opinião, de-ve servir 3 annos. Senhores, 3 
annos de serviço em tempo- de· guerra valem mais 
(file' 8;. ou 10· em templ> de p:u:; O volnntario em 
tempo de pazc sirva 6 annos; e O· recrutado em qual
q~er tempo 8~ Seja porém qual fôr a• condição do sol-
dado, ell\Hião de..-e servirmais tempo do que O' mar
eado· na. Jei, ·saliVO se ·houver-outro novo· engaja
me••to -voluntariamente ·feito. · Porém• quando, não 
queira livremente continuar no serv.j~oHieve,re
ceber a sua· escusa; e deixar as bcmdeiras~ , · 
.o Si\; Ai.amnu. E: ~illuouERQilEi~ Sr~ presi~. 

dente, eu· -li~U de opuuão, que se marque o tempo; 
que devem servir os soldados, mas· de maneira ne
nhuma d_evl}rei convir ila 'd.istincçãô-" que,ae~quer 
fazer· entre s~;~ida,dos vo1untanos; e· reerutadt'ls~: • 
': :se fó.Sse' ~dinusi :ye~~al~n:a disti_:D.cÇão 'po,:-',tid' m\)t" 
ti TO·, eu sena de opmtao Intetramentc eontntl'l!ú'l~~re 

o tempo de serviço. pois quereria que o ..-oluntario 
servisse o ciob~ do tempo1 q11e so assign.use. O que 
nos deve servir de regra, se·nhores, e o bem geral 
da nação,. que resulta do bom serviço. Ora,. oinguem 
dirá. que aquelle. que serve obrigado, geralmente 
fallando, desempenhará melhor os seus deveres diJ 
que o voluntario, e por isso mesmo pede o bem do 
serviço, que se Janee mão daquclles homens. e se 
consenoem oa praça por muito mais tempo. Esta 
dilierença, que indi~ccetlllllen te se tem feitu do.s sol
dados voluntarios, e obrigados, nasce das aoligll 
ordens militares, se ellu não fossem, todos os sol• 
dados passavão, ou JXJr voluotarios, ou por obriga
dos. 

Eu mostrarei, que semelhante classificacã:o feita 
pelas antigas ordenanças militares é mal fundada, a 
não deve continuar. Sr. presidente, todos os ci
dadãos são obrigados a servir nas armas, e só mo
tivos muito par,icularcs pódem dispensar a um, Gil 
outro em especial, logo não ha soldado voluntari~t 
todos servem por obrigação. só podem ser dispen
sados uquelles, que por bem da 10esma nação a lei 
isen~ ou por incapazes, ou por estarem ligadot 
a outros empregos, ou 1lnalmente por serem abso
lutamente neeessarios para soecor.l'o de suas fa.
milills. Por consequencia já todos os cidadão• 
sabem deste dever, e uma vez feita a lei, que fi!· 
gula, c explica esta obrig~o imposta pela &oci• 
edade, wilo aquelle que nao é por ella isento1 
deve ' apre~ntar-se ao alistamento, para servir o 
tempo arbitrado. 

·Para qge,pois conceder-se este favor iÍquelle qQ8 
niio faz màis do quo executar a lei 1 Eu só admhti· 
ria dilferen~ entre 1uoldado, que tivesse alguma 
occupaçãc, e soubesse alg11ma arte util, e aquelle 
~ não JI9SSnisse esta qualidade, porque o primeiro 
ilabindo do armas ni ser um cidadão muito- uUl 
ao estado, e este facilmente se póde entregar i: 
ociosidade. Eis a minha opinião. a qual bem se vê, 
que é fundada na justiça e nos priacipios do verdl· 
deiro interesse nacional. 

Preteude um nobre deputado, que ao soldado vo
luntorio se deve entregar a sua escusa no act o do 
alistamento, e que, findo o seu 1empo de serviço, 
possa elle retirar-se immediatamente do e:<ereito~ 
Se a..'"llim acontecesse, Jtão se.ria de admirm· se se 
'rissem · desllllppárecer, voar ~rn um momento exer• 
citos inteiros. Como seria possível estabele~ ·tal 
onlem sem arriscar. inteira~ente a: subordina~ão• a 
com ella ll força de um· e:xercJtoT Po1s na .occas~ao:da 
sueria. ou ainda no serviço otdinariot ficaria â dis
cripção do· . soldado·l'1'ltirar-'!N das filel_l'u p9r ba.ver 
completado· o lempo: de praça, sem GU\ra alguma 
formalidade: mais do que • enll'ega do seu arroa•. 
BientO·' Ot soldados nem sempreestão-junto.dosell 
CQrpo; do · 3~1i.. chere,. do seu capi.tâo0 estão muilu 
vezes, em; destacamentos; em fortalezas, em-.comi
miEsões, e diligencias~ e·.se elles. ilessas.ooc,asiões · tl• 
verem· acabado: 6 sen setviço, estando longe dO.Iell 
liv.ro•mestre•. regimental, poderião . Wc.pela· ese1131l 
qoe t.-ar.em,. •abandoflllr· o seniço •. e desampàrar.as 
baadeiras T E a não seí· .. como ~~ póde con<:eber aeo-
melhaute' doutrina,, : · . : .. ,. 
' ·Torn'o ·llms à! :mstenta:r;que· é ínadllli~ivel: •· dill.:. 
tincçio.' qaê ·-se' · filzl. entre' soldado-a voluntarn>s, ' e 
obrigáilôS;· : e IJile'·a• liiüea.' qàe'pode:ter'eabiOM!m.; 
é a: qM'at)otl:!íii;' relB,tivalfiént!JiS'al'Cell;· 'JUS P.~ 
fessao. e pelas ' qnae.!! · algM!s 'fao ·'ll•i&'u.t1!Jl9 aQ• ~. 
tado. ~ercenao.:a.s~ do· ·quel~r:vfo\lo tnas armu~'.&ta 
dislin.cçlo e'ianto mais 'neêêiêsimatl'_Or iasó nre!líii'Oí-
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SESSÃO Ell 3 DE AGOSTO DE -·18~ !3 
qoe muitos do! Jio!!So!J sblda'do~ sâo arraDéa~o~ d~ ftiit de 5ervii.' inéilos tempo : üão retahirá•o eiiuS do 
suas lavouras, e dos seus offictos, qnando todas~ seriiçO maior sobre os outros cidadãos?_ - . · 
ptovincias abú~dão de v3idiml; e oeio5o_:i. qlie ri~~ Se se a:cimittisse alguma dispensa~ ouàlgum fav_~l) 
sabem, nem querem offic1o, ou occupaçao algumda, deveria recahir certamente sobro aquelle, que, na~ 
e estes podem, e devem sel'tir muito mais tempo· O estalido Stljeito aO récrutamento se offerece a SérvÍ.r 
que aquenes· ·. . · . . . nas armás, principalmente nas occasiões de perigo. 

Quanto a escusa eu se~iria, para evitar osabu- Sendo assim; eu conviria que se lhe concedesse 
sos, e injustiças, este a_rbltrio; o s~ldado1 ctue ~endo alguma recompe~sa, ~o.rque . aque!le cidadão n~o _é 
servido o tempo da let, fosse obngado a contmuar obrigado ao serVIco mtbtar pela let; e eomt.udo 1tJ
na praca, porque inju~tamente se lhe denegasse a vado do amor da ·patria, se _apresenta entre os ~a~ 
sua: baixa, receberia soldo do~litd«!, _senc:to ~ago á defensores. Porém a respe1to daquelles, que a let 
custa daquelle, C!Ue contra a d1sposiçao da le1 o fi- chama e obriga ao serviço, não se póde fazer seme-
zessê servir. · . Ibalite distinccã:o • 

. Assim creio eu que haveria tod,o o .cuidado e~ Disse que esia clàssiflcação era impoliiic·a, ê por 
lhes dar a tempo as escus'âs ; pms esta pen:_a_ sena conseqileJicía prejudicial. . . 
um estimnlô ·para despefté!r as atddrida:des mdtt.ares E certamente lançar sobre-aquelles, que prores!ião 
ao cunfprimeiito da lei. · • um empreg~ todo de ~onra e brio, a nota de reéru-

Talvez estas minhas idéas nao sejiio bem aceit-~s, tados, e obrigados, é t1rar:.lhes met~de do seu_valo~. 
mas eu devo mmifestar a minha opinião com fran- o recrutamento nunca poderá servu de nodoa ao 
qtieza ; e este é o meu modô de pensar sobre a ma- s'oldado. 
teria proposta. Mui(os dos que têm sido conduzidos a ferros para 

O Sa. C.nAi.CA.l'ITI DB ALBUQUERQUE:- Eu sou de a praça, têm n•ostrado em todo o tempo ser t~~ ~
pareçer que a lei dev_e priJ!Cipiarpor esl~ ~rt. 3• pates, e tão dignos dos uniformes, como- os V1uua• 
i:tas tnstrucções que d1z ·asSim (lendo).-FJcao su- tarios. 
jeitos ao recrutamento todos os homens brancos Se me disserem que. o voluntario m.et:ece m~ 
solteiros, e a~nd~ pardos libertos de idade de 18 a35 atlenção, ,por isso que hvremente se SUJCtta . á le1

1 
annos, que nao tnerem a seu favo~ as ex~epções,. de quaJJdô .·. 0 outro é . for~dó, responderei, que este 
que logo se. tratarã.:-~te é o artigo, CUJa do~rtn.ua vindo obrigado, e mUltas vezes preso, .sotrre neste 
segando m1~ha op1d1a~ deve occupar o pnmetro trato um castigo não pequeno, e por elle tem · pago 
lugar na let, quo se ·vat fazer. a sua rebeldia.. . . 

Quanto á _emenda do Sr. Pa~la e Souza, éu aebo: , Isto . basta para. seu cástigo : porém depoi~ de 
desnecessarm; porque n· constltui~ão é -expressa, e estar· nas fileiras,· é .tão bom soldado como os ou~ros. 
bem clara. . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . Do que tenho dito conclúo 1 o que o 3° artigo d~ 

P?der·se-ha dizel' que não faz .m~l à que ábunda ; instrueções deve . servir de principioá lei : 20· que 
porem se não faz mal, lambem nao descubro ~e!la . nenhuma ditrerenca se deve fazer entre soldados 
utilid!lde alguma; e portanto· 1_1ão .merece admissao obrlgados, e volt~niarios. .. . _ . _ . 
na let, nem occupa:r nella o pnmen:o lugar.. . . Requeiro nnalmente que nesta d1scussao nao se 

A doutrinl! da ~me~da do Sr: Ltno Co~tt~ho fa• compliquem tanto as idéas : vão se offerecendo as 
z~ndo a c;I.as~tflcaça:o· doe voltrntanos,. e não ~olttnta- emendas á proporção que se forem propondo os ar-
nos, eu Ja dtsse, que é fóra do nosso propos1to ; po- . ti~s. . . . 
rém, ainda que re~IVa a caniara, qtle ella deve occu:- De outra sorte haverá co~fusão, como .se tem ~G
par lugar nesta let, nunca poderá ser· posta no }o ar- tado em todo este debate, de s.orte que Já tempas
tigo; · · ·~ . .. ·· . • . . _ . . . ·ndo perto do duas horas, e ainda nada se tem con-

A ~oi '!ev~ ,princi.,iár ; po~ mna prop·o~içao- g~ral .cluielo. . . . . . · 
rel~hva a s~ ma~~~a e Jjm, ~em.. como se . a:c~a o 0 Sa. CosTA AGtltAli. :-Se qualquer de nós,, por !!9 
art. ~_das mstruéço_es, e depo~s aJuntem-se--lhe as tel" ll"pplicado· 11 este ou aquellé genero· de coohOCl
con~tçoes, _e ex~.epçoes, qu.~ -9utzereiD~ . • . .. mantos de que faz sua profissão, ou .o· recreio- de 

FaUando pórem novam,~te :soJ;Ir~ a __ d1ffe~n~;' seus estudos, ficasse só por estes factos prh'ado de 
~e s~ qp.er}àzer, d? } 'OlttO:?:tiOs;, e . }la~ !.o~~nt_~- dizer 0 e entendo, ou fallar em ou~ras materi~s· ; 
n'Os, tnslst? que elia .~ tmp!)httca e preJU4tcla!. , ~~ então &. presidente ' muito pouco ou nada aqw se 
gu~do· a: ~~~ha ()~t~um nenhuma· co~tem:ptaçao4e-:- diria.·' . . ' . ~ . . . 
vetn tero~ -roluntanos. ·.. . . . . , . . . • , . , , Looge:de'nós)- senhores, semelhante tdea, que Ji-

~u.~ent,_.-praça_':!ll~!l,tattaJiie.f!te, .. ~r~ P~~&J1~e, mllis , dei~M'ei de ·coinbater. . : . . · ; 
e nem por tsso me· JUl~o c~m ma1nr me.re911ne~to ~ Todos em geral podem, e devem dizer seus senti• 
que, _os ·. outros, que na() s~o . v~l :!t:t~ar~os~ . ~ao m~ mentos ; . se , agt"a:darem por serem exactos . e bem 
ad~1ra que ~s ,~rs._ ,des~m~~rglld()f9~1, e_ m~d.~~s f~l enunciados; : coª~e~e-se ao mesmo· tempo o· dever 
lem-~m se~hdo oppos~.a ~s~ ?Plll~~0,1 ~~ . ~~1\9 · e • o· prazer: se nãó agradarem,. restar~ .ao ·menos· ~ 
me. mll!á~fl1a· fltl~ os , ~~-n~~r.e~~ . q~e S~Q . ~11- rp.t~~~ oonsoladora idéa - de·. se hnver cumpr1do com• uma 
pJ:ofiss~o,_p~ns~m db ~~s~,o :m~o, e _crne~r,~~: ~~~e.r das melhores ·attribuições ~às ássembléas,r~pres.eo.
e;tcepçao da let g~ra-J a, _fá~!)r , d~s .. X.Olu_n~J'!()~· -A~ó;; tativas •qual a de·emittir e diZer.francamente aqmllo, 
D'OS' 00Ve1Ji05 lembra'(' qtJ'eL O Sel'V'içi:r U.jli!;ár., e· W» ·· .. . 7 ; , . · , . 
oriú~~·qu.e-·pesa;-~br~ft0dos'~s·~em~t'9!' ila ~~cí~~~e que- se .~ente.. . ' .. ·- . . . ·.· . . , . . . -
i_guâltnente:' . e 'que 'por is5b;déVie' recOir's~bre. t~~9.~~ . l ~ Te~b() portanto respondido ao ~lustre-.,t:~OI'lfl.~ 
a·exce_i)Cãoltão SóineO:t~'dàquêU~;''~ pór'jiisti~'- . ·~~ ~lt· qtl~nr ]laTecetl· · -~-t~a~b~ · ~ 018~~11'~' .~orqne 
d .-.. ~-.. - .~, .•.. _, ·· ·de··m·· •, _r..;...'. ;...;,..· ., eí..;..u .. t: ·s' · .. as·· . ..;;.;;o.,..ií!i' alg'tlris'honrados membrostem.dtscor. r_tdo em-sentios wU1>lVUl!l"naD po :>e& ewpr e..<UO u ...... • . d. ·ta b · · · •· - · tJlt nfio·o 
Ci>mo ·pois; se 'llãdJd'e cfuric!Sder _pnrilêjpos'''qúàllê~ , do contrariqdo,selJ.; e. ue1 . . m. ~ID q~, e. · e, ... , · 

ue e ' te t'oril ia'sna lo'tiH.OW~':Io'!' • , -: __ · '> ~ : · .: . ·.~~raier' ~e· ~par.ta~~.n'l~ D1U.,Ito(la·:s13a· ma~~1,r~' de 
q S ump~, , ........ , ····r ,.o;.~ .~~·- ·~..:..r• . ' - ~..... ~-.nn'·e .. ·· ~e· · ~r. sâtpôrq .. U:e .. f. aN\ .. · 1gu. a·l·m· .ente.· a·dtffe .. . r .. e.nça. •ent.te upponocuuuS' 'l,...~um,-po-r. ser e ~-~• veuu9 ~- .r . ... ' . .. . ,. , :o-:- •... , ··· tr' · · ·· · ,.,l •· _,., ·· ~:0· •1, ....._ 
pela:'léFdorei:tiitamêDt:Oestâ:~í · ~ ~p~~· nrili~ 'JJ..~· solj\a~_g: v~l~n~o~-e .. ~~ .. e, aqu~~- ~~ - .'i~e a• .-~ 
ta't~'de< -volliíttâii~ ót~J~e'~frééilitidiWêo\10 'o 'erittacJ(tpor rbi·ça;;'; -·· · ... · · · · - --.. · · · · 
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SESSÃO Ell. 3. -DE AGOSTO DE ·1826 
Nem esta differença é nova, e menos ainda deve _póde :causar-nos grandíssimos transtornos, e tal 

causar semt,llhante estranheza aos nobres membros, será . a occa5ião, que grande mal occorresse, po
que a tem notado : ella existe em algumas nações dendo até anniquilar-se um corpo por semelhante 
civilisadas, e todos nós sabemos, que na _França medida. Sejão responsaveis os commandantes dos 
mesmo um conscripto não era considerado como um corpos_ pelo abuso que nisto houver, cumpra o go
voluntario. verno, o que fôr_ declarado pela lei, quanto ao tempo 

Quanto a devermos marcar nesta lei o tempo que devem servir os soldados, que de certo nenhum 
que cada soldado voluntario, ou recrutado, deve ser- inconveniente occorrerá da parte dos referidos 
vir; a minha opinião seria, que não tratassemos por commandantes dos corpos, que se não atreverá~ a 
ora disto ; porque ê innegavcl que nos faltão c>s da- oppor-sc. ás escusas dos soldados, que as pedirem, 
dos precisos, e os esclarecimentos indispensaveis depois de acabado o seu tempo. 
para procedermos com conhecimento de causa. Resumindo pois minhas ideas, digo, que a mar-

Não temos uma estatística do imperio, e desgra- car-se nesta lei o tempo do serviço sejão então an
çadamente nos fallão, como já disse, todos aquelles tes o de seis .annos para os voluntarios, e o de oito 
dados necessarios;- sem os quaes-ftão podemos-mar- ou. de~ ·para os 1·ecrutados ; e que firÍdo o prazo da 
char em regra. · · lei, sejão infalliyelmente,,despedidos, os escusos to-

Attendendo porém que esta camara se tem pro- dos, quantos tiverem servido o referido tempo e o· 
nunciado pela declaração nesta lei da especie em quizerem assim; sendo porém premiados .com mais 
questão, isto é, que se dm'c marcar o tempo, que alguma cousa, ou nm8 parte mais do soldo todos 
devem servir ; e attendendo tambem ao estado do os que quizerem continuar por mais tempo no ser
Brazil, á difficuldadc com que se faz o recrutamen- viço, pois que a esperança do premio, e de maior 
~~ pela desconfiança, em que estão os povos, geral- paga obrará certamente no animo de muitos para 
mente fallando, de que se não guarda o tempo do os resolver a servir por muito tempo. 
seniço promcttido ao ''oluntado; não porei duvida O Sa. VASCONCELLOS: -Eu principiarei pela 
de que se estabeleça já nesta lei o tempo, que devão emenda do Sr. Paula e Souza, que pretende se de
servir assim os voluntarios, como os recrutados por clare na lei:, que ella terá execução, quando fôr ne
força, comtanLo porém que isto seja sempre ohser:o. ce~sario o recrutamento •. Sr. presidente, eu j<i na 
vado inviolavelmente, porque de outra mancha nin- primeira discussão fiz vêr que se não podiâ tratar 
guem se oiTerecerâ, e continuaráõ os mesmos in- jieste pi·ojecto, p·orque estando determinado na con
c:om·enientes. stituição que o ministro da guerra i'Qformará a esta 

Não posso convir quanto ao tempo, de que se camara do numero da tropa existente, e da que· é 
lembrão as diversas emendas que estão na nu~sa, e precisa, . elle comtudo ainda não tinha executado 
acho muito pouco o prazo que nellas · se marca : é este dever; e que portanto nada se podia fazer,. sem 
preciso, senhores, combinar o bem geral corn o par- que aquelle ministro cumprisse . o preceito, que lhe 
ticular, e é ainda mais necessario, que o soldado se ·impõe a lei fundamental. . c 

demore ao menos no serviço aquelle tempo, que íôr Não obst~nte. esta razão eu não fui atLendido, e 
indispensavel para aprender o manejo, e tudo quan- passou á 2• discussão um projecto de lei, que nunca 
to e mister que elle saiba na arma, que serve. poderia .·ser discutido em assemllléa alguma legis-

Eu não sou militar, mas fallando pela opinião dos lativa ; pois J~ão se· sabe qual é a tropa existente, 
que devem saber desta nobre profissão, digo que o que. necessidade ha de formar novos corpos, que 
prazo de Lres annos não é bastante para um sol- numero de estraageiros se mandou vir, nada final
dado saber o seu oficio, com particularidade a: ar- mente sabemos, porque o ministro ainda não quiz 
ma de cavallaria, e ainda mais a de artilharia etc., satisfazer á obrigação, que lhe impõe a constitui
e· é por isto que eu julgo que antes se marque opraso ,ção, ~em a:commissão de guerra ainda apresentou 
de seis annos para os voluntarios, e o de oito ou o .seu relatorio SO,bre os papeis, que forão enviados 
dez para os r~crutados por força; de outra fórma por aquelle ministro, apezar de .lã estarem á muito 
o nosso exercito será sempre composto de soldados tempo. . · · . · . . . · . . . _ . 
·novos e bisonhos. . _ Pergunto. eu._: precisamos agora dé, recruta-

Na França; senhores, nessa. nação ~ão civilisada, mento 'l N ingqem o sabe. , J>óde-se proceder a .re
·creio que o prazo marcado é o de selS annos, e to- crutament.o depois de installada a assembléa sem 
-dos·nós'sabemos quaes os debates, que alli houv~.,. uma lei que o autorise! A constitui~o parece-me 
rão, quando se tratou deste objecto, por occasião que diz que não : porém de que servidsso ? : Qual é 
da' entrada dos francezes na Hespanha na ultima o In.inistro, que se importa. corri a lei ?. Logo para 
guerra, que alli houve para deitar por terra·o.sys- _qu~ estamos?. a faze~ leis, pi'iócipalmente s·o,br~ .re-

·tema constitucional. · c.rutamento . . . : , , . . _ .. · 
· > E se este prazo dos seis annos é marcado em -um 'Em todas as assemblêas legislativas, meus senhô-
paiz tão povoado como a França, como poderá ser .r(ls, sempre,,se. taxa .a força ~rinada.sobre a }:lro

•menor neste imperio,: ainda tão. destituído de. popu- post11. do,governo ; e se o gQverno. não. nos fez pro· 
lação, e que não póde comparar-se á este· respeito posta: ~g~a, segue-se que não_ '.é necessário .o 
-com aquelle reino ?_ Não . basta só estabelecer. o J"çcrutam~nto - ou que. entende _que o ,pó de e_ deve 
. tempo que devem servir .os voluntarios, e os recru.,. ~er ~em _au~iencia, ~em ingerencia dos represen
tados ; cumpre que religiosamente seja observado ta~tlls clll. naçao,. p~eS(!lDdindo.,.se por, cons~quencia 

. aquillo, ,que á este respeito se determinar; de outra deste: .artigo da constituição, a5sini . como ·_sé tem 
sorte; como i á disse, não haverá um só.dos nossoS p~!!scil!dido ~é mAitos:outros •. Seja poí~ o que íôr, 

-•éoncidaâãos, que espontaneamente se ófl'ereça'.'pár~ e~)~s.ei!tei .~n~o~. ~·.a,iiida_hoj~ sig9 a. , mesm~; opi~ 
.·.o serviço militar. · ·mao,. que, nada! se fizess~ a ~melhante,resp~to, 
._ •. ~ão admittirei porém o que pretende o Sr. Lírio 'emquanto"_ «:sta "11~a:t~, nã9.;t~stiy~~s~_.s~~~ien~-
Coutinho no fim da sua emenda, de pode!" o soldado mente.habilila~ para,entrilrna. matel'Ul~ ' ... - . _ 

. deixar o serviço, findo que seja o seu teoipo,,.e ··. ].>a'ssou poiein o.proj~tO á.' 2~,ãis~ussãó~,e'nãoha 
sem ter conseguido a sua compete~te ~~~- Isl_c;>• )~m~ilio ··se~:üu). ti-a~: f~~: saja:· d~ú~~~ ,contt<t todos 
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os ·bons; fu~~~=-~:~~;[:;~::~::.:;~ .. =:;:::;~:::::::;;:::s~ :~~rve,~é~~toda~. P:~ . 
ás · ~embléa,s,:iq(l~R!li.~ ()brão _ senão. segund~, a~ deraçao, e .deve t7var-'se ,~· efl1.': co.~ta_,para~e arbitrar 
nohc1as certas; -~:qtte}ltíe$_, • .dá, Q•executno • . Fallare1 o, tempo do,servtço em cada uma dellas<'Eu fallaria 
portanto sobre : o,:otij~cto~ -: .- , , .~~ . . . . . , alguma cousa sobre isso se ·.nãQ:::ésperàsse,~_como 

Disse um il~ôStrei defuítado;-que se devião pre- es~_ero, que a--éommissão interponha_o séu parecer . 
encher as faltas dós -corpos-combatentes; porque os p01s ~estou persua.dido q~e p~ra se _aprender o 
soldados adoeee·m; - morrem, . ou desertão, etc. maneJO de cavallana e arttlhena se nao precisão 
Porém nesse·' caso o-governo póde preeocher essas t{l~tos an~os, . COIDOC{uer o jllustre deputado. Desisto 
faltas sP-gllrido:â lei · geral 'f~ita pelo corpo legislativo p01s da mmha emenda relativa aosannos de serviço, 
não scndo ':necessario· novo decreto todas as vezes e peço que a commissão formando um-novo artigo, 
que se tratar de encher essas lacunas. tenJia. em consideração as rázões, que aqui se tem 

Nisto ~tão póde haver d11vida : o que é indispen- emittJdo. _ 
savel saber-se é.qual é o numero que deve conser- Não posso approvar a emenda do Sr. Li no Cou~ 
var-se em effectivo pé, donde se ha de tirar a gente linho na parte, em que dá aos soldados faculdade 
precisa; como se ha de distribuir a conscripção pelas de se despedirem do servico, quando tenbão pre
provincias, comarcas, districtos, etc. em razão de enchido o tempo de serviÇo. Isto é fazer o soldado 
sua população, e muitos outros artigos de absoluta j!liz em causa propria, pois elle póde ter notas no 
necessidade para se fazer uma lei perfeita, porque hvro mnstre : póde ter · desertado, pó de ter tido 
não.,., ha de ser a província de Minas que ha de licenças, e estas fal~as , descontão-se, · e sem este 
mandar para aqui as suas milicias, assim como para desconto não se preenche o tempo de serviço .. 
a Bahia, c Pernambuco, e outros lugares remotos, Demais, senhores, nós sabemos q11easnossas leis 
nem_. o recrutamento ha de pezar sómente sobre 'o ora valem, ora não valem, oraseobservão, ora sesus
Ceará, e S. Paulo, mas deve recahir igualmente pendem pelas ordens do governo. Isto é uma verdade 
sobre todas as -províncias em proporção á sua popu- de facto, que desgraçadamente temos experimentado 
lação, e forças. Na verdade sem estes dados eu não em todos os tempos, ainda mesmo agora. 0Ja se os 
sei como se ha de proseguir na formação desta lei. commandantes dos corpos tiverem recebido ordem 
E se o ministro da guerra ainda não mandou dizer para não deixar sahir delles os soldados, ainda que 
que bnvia necessidade do augmentar·se a força tenhão concluído o seu tempo, não serão elles casti
armada, não sei como se quer discuti r um gados como desobedientes, se apc7.ar desta ordem 
projecto..... passarem as escusas, que a lei manda 1 

o Sn. PRESIDENTE (interrompendo)-Um artigo Dirão que estas Ol'dens são infr<~cções da lei: 
do regimento manda que nenhum Sr. deputado porém de1xão esses commandantes de ser vietimas 
Poss.a fallnr co. ntra 0 vencido na .. ca. mara. do nlinistro, que se julga desobedecido ? Valer

lhes-ha o defcndeJ·-sc com a lei ? Portanto seme
- O SR. VASCONCELLOS:- Eu me conformo muito lhante faculdade concedida à os soldados póde --vir a 

com os artigos do regimento. Mas V. Ex. não devia ser muito prejudicial ao serviço, e inutil na pratica, 
ter mandado llk a emenda do St·. Paula e Souza. pois temos visto, e ainda vemos suspenderem;.so 
Toda a divergimcia de opiniões tem nascido desta leis, e até a propria constituição por um simples 
emenda, cuja doutrina está na realidade prejudicada aviso ou decreto. Eutretapto não ma opponho a que 
pela decisão tomada ria I• discussão. Por isso eu por cautclla se adopte a lembrança do Sr. Almeida e 
estou realm•)nte fallando sobre a ordem : o que não Albuquerq11e para se pagar ao soldado retido injus
está na ordem . é . a . emenda do Sr •. Paula e . Souza, tamente o dobro do seu soldo á custa do commaa. 
que nem devia ser lida, nem apoiada, e menos dante. ' 
admittida ã discussão. Comtudo não insistirei mais Conclú<;~ propondo, que todas as emendas sejão 
sobre, este ponto.• _ . reruettidas â commissão, para . se redigir um novo· 

Quanto á pt:oposta: ~ fei~ por mim -e _outros artigo, em que se declare o tempo do serviço em 
senhores, para se _de~larar. o ~e01po do serviço~ eu tempo de paz, . e no de guerra, como leinbrot( o 
requeirt) que, as emend~s,- que tratãQ. desta ma teria Sr. Carreira, para depois entrar em discussão; . -"'~ 
vão oá commissão para orga~isar um_novo artigo, o Sa-:- PAULA E Souu :-A minha emenda não~ fOi 
seja qual .fôr., a resolução, que se tomar sobre a bem entendida: eu a leio noyamente. (Leu-:-a) Desto 
questão de . haver ou ,não haver diffe~ença entre modo, eu quiz tirar a idéa de que se mandava agora 
voluntarios. e obrigado~. posto que. eu não desistirei proceder . a, recrutamento. T~! é o sentido, destas 
nunca da . minha_ opinião a este respeito, nãQ .só palavras, que parece que o ulustre deputàdo não· 
pelas razões, que se tem expandido, mas _talllbem, e entendeu •. Un:a cousa é lei de recrutamento, e outra 
muito principa}Jnente porque favorecendo os :volun- é decreto para fixar o numero da gente armada. 
ta rios, e convidando~t . com esta distincção, evita- 0 governo deve ter uma . lei, que regule a maneira, · 
remos, ou ao . menos' minoraremos as violencias . e porque se ha de proceder .ao recrutamento, .todas as 
barbaridades q~e se pratícão com aquel!es, que vêm vez~s que este fOI' permittido. Se não houver esta 
~brigados ·para ·"- ·· pr:aça. _ . . . lei, .será inteiramente arbitrario o modo de chamar 
- Procuremos, · senhores, por todos os . meios a. gente para .as armas, nem em rigor se poderâõ 
possíveis prevenir as occasiões, e os p_retextos,- •de prêencher os corpos, por falta de uma regra e 
quese.lança mão· para.opprimir e vexar, os cidadãos methodo certo. . , 
fApoiado geralmen~) ·Eiles ~m sido· tratados como :· Porém , esta lei é muito _independente do decreto 
bestas: de ' carga, e . (azenda :sem dono. E não ·têm para .taxar . a força armada : aquella é-permanente; 
elles justificado · motivo . para olhar · com horror- . o este.é por sua--natureza temporario, pois póde vária~; 
recrutamento 'l• Se ,.a nação t.ivesse muito dinheiro, ín"úitas vezes. Portanto d~v:e admittir~se esta minha 

-~u proporia, que se pagasse maiot soldo aos volun- emenda, que é como uma resalva, liara que se não 
tarios;• mas . como::uão o· tem, diminua-se-lhes. o entenda que esta lei vai.autorisar o governo para 
tempo de servi~. , -. , :.. . • · . • fazer"tropa, .independente .. de qualquer out.ro decreto 
.-'O' que o Sr:• <;unhaf:Mattos lembrou.a respeito do .dó c corpo!Iegisla~vo. E se tantas_outras.4eclaraçõés-

• · . __ , - On' 7 
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· camara, pol issoquese· tem dito que o governo não " . 

entende ·bem . .. a constituição, acho que esta As idéas fogem : apenas se>acàba de-fazer um juizo 1 

que · eu agora offereço, nã'l deve ser rejeitada como sobre um ponto, segue-se ·Iog~ 'Outro, e outro : :e , 
desnecessaria. (O illuslre orador ainda continuou como. julgar o melhor .entre tantas proposiÇôes I 

por algum tempo, porém em voz tão baixa, que não encontradas? Finalmente se não · fôr approvada 
foi ouvido pelo tachigrapho. ). esta minha proposta, então.serei de .opinião que se 

O Sn. VASCONCI\LLos ;.;:_0 illustre deputado disse proceda amanhã á votação, ficando por hojP. adiada 
que eu · não sei fazer a differcnca entre instruccões a discussão. Só assim . poderemos ~editar $Obre as 
para .Tecrutamento, e decreto, "qu~;~ fixe a qualidade emendas, e votar com mais conscieneia dê acerto. 
e quantidade da força armada. 1\luito embora : O Sn. QuEIROz CARREIRA :-Eu poderia deixar de 
J>Orém se eu nãQ o sei, sabem-o as nações cil'iljsadas. levantar-me, porque tenho visto apoiada, e defendida 
Ellas seguem a pratica de não fazer uma lei per- a minha emenda, sobre cuja doutrina cada vez 
petua de recrutamento: julga porém o nobr~ es_tou mais firme, apezar da opposição que I?e tem 
orador que deve ser perpetua, . e que para se pro- fetto alguns senhores. Não posso comtudo deixar de 
ceder a. recrutamento é necessario quo se siga essa responder a um honrado membro, que se contradisse, 
lei. pretendendo destruir os meus argumentos. Disse 

Eu não sou de tal opinião : poder-me-hei enganar este Sr. qne ãno deve haverdifferença alguma entre o 
talvez, mas em semelhante engano eu sigo o· grande voluntario e o recrutado, e qutl, se a admittisse, 
exemplo de nações bem adiantadas em systerna de seria em sentido inverso do enunciado, isto é, que o 
legislação. Digo portanto que estas instrucções não volurrtario servisse mais tempo, do que o recrutado·, 
podemserpemlanentes,antesde\'em''Driar, ~egundo por isso mesmo quedelle !§C póde, e deve esperar 
as circumstancias, ern que se fizer o recrutamento. melhor desempenho, doquedoquevemconstrangido 
}lor exemplo : s~ forem n€)cossarios 20, ou 30,000 para a praça. .· • 
110mens, não se podet·áõ conceder tantas escusas c Sr. presidente, isto seria castigar o cidadão por ser 
isencões, como se bastarem súmento 3, ou 40,000, benemerito servidor da nação, e mais prompto na 
porq"ue se {ur pro.~ciso um grande numero de homens execução das leis. Eu serei franco: eu não mo 
para n defesa dn patrin, e se houver franqueza nestas alistei voluntariamento, tenho essa desgraça. Fui 
1sencões, não haverá gente para preencher, e recrutado, o por isso parecia que eu devia sustentar 
pórtánto é inntil o decreto para o recrutamento. a causa dos recrutados : mas ao contrario eu reco-

Diga port.anto o illustre deputado o que quizer, nhcço, o confesso que os voluntarios tôm muita 
diga que ignoro o que seja a lei do rccrutnlllonto, razão para merecerem contemplação no tempo do 
estou lh·me em meus princípios, c defende1·el sempre serviço. Posto que os meus desejos fossem de sentar 
quo esta lei, ou inst rucçõP.s não podem ser perpetuas praça, ó seguir a vida militar, com tudo circumstancias 
o que por força hão de ser modificadas segundo as 1mpedirão a verificação deste meu desejo, até que 
circumstnncias do tempo, em que olle se fizer, e fui recrutado, c tive o desgosto de se não abrir o 
segundo a necessidade da defe1.a da patria. Se nós meu assentamento como voluntario. · . .. 
tivessemos meios de atlrahir os homens a sentar Digo que o honrado membro se contradisse, 
praça sem violencia, · dando gratificações, ou porque tendo fundado a sua opinião na igualdade, 
quaesquor isenções, então não seria precisa esta com que todos devem servir a nação, pretende que o 
lei : nós a adaptamos agom pelas circumssancias, maior onus do serviço peze sobre aquelles, que mais 
em que nós achnmos, com grande deficit nas voluntariamente se prestão, admittindo assim uma 
fmanças : porém quando tivermos sufficiente di- regra da mais odiosa desig ualdadeentre os membros 
nheiro, não devemos fazer prender os homens para do um ·mesmo estado. Tenho respondido ao illustre 
a praca, devemos sim pagar-lbcs bem para virem deputado, e nada mais direi em abono da minha 
por súa livre vontade: assim se pratica em todas as emenda, porque á vista dos argumentos com que 
nações, onde ha verdadeira liberdade. tem sido defendida, .nada tenho a accrescentar. · 

l'or todas estas razões eu opinei que as emendas O Sn. BAPTISTA P.EnEIRA :-A materia está bas-
recebidas fossem enviadas á commissão, para que, tantemente elucidada. ~ como se não trata da arte 
tendo em consideracão ás idéas, que se tem geral- da guerra, nem da disciplina militar, parece que 
mente manifeslado nesta cnmara, organize um novo. todos, ainda não pertencendo áquella classe, 
artigo, remindo . a ma teria. da confusão, em que se poderáõ dar francamente o seu parecer, quando não 
acha. Os membros de uma commissão trabalhão sejão destituídos de idéas, e do senso commum. 
muito mais livremente em uma casa particular, e Por isso, posto que eu não tenha jamais sido 
por isso podem dirigir melhor as idéas, e apresen- militar, q~ero comtudo manifestar o meu modo 
tal-as ,em tal ponto, e methodo, que facilitem a de pensar sobre este assumpto, com a mesma li
discussão. Com isto não quero dizer que se adopte herdade com que os Srs. militares estão habilitados,. 
cegamente tudo, quanto houverem de fazer, pois ·para fâllar sobre a jurisprudencia, a política, a 
fica sempre salvo o di.reito, que a camara tem de moral, o commercio, ele., etc., quando estes objec
approvar ou rejeitar o que tiverem feito, e isto tos se ~ratão nas leis que se discutem todos os dias. 
pratica-se todos os dias. Isto posto, entrarei em materia. 

Por esta occasião devo dizer, que, ainda · que Diz a constituição nQ art. 146. (Leu e~te artigo da 
alguns senhores das com missões se têm eseandalisado constituição.) Ora, como neste arttgo está o governo 
porque me tenho ópposto ãs suas opiniões, quando autorisado para manter a força que subsistia, até 
me não agradão, nem por isso deixarei de proseguir que a assembléa determine o contrario, claro está 
cóm a mesma franqueza; e de dizer tudo, quanto que póde proseguir no recrutamento até preencher . 
entender. Não se deve deixar passar cegamente tu:lo, os corpos com aquelle numero que está designado 
quanto vem das com missões. O illustre preopinante para ··· cada um; e nestes termo~, é indispensayel 
não approva ·esta proposln que fiz, para que o artigo que se estabeleção instrucçõ~s · para este . reeruta'!"' 
torne á com missão coto. as emendas apoiada!;! mas eu menlo . independente desse decreto que se deve fa-
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ze_r P __ ara taxar-_a r~_iç_ a a __ rníad_ a_· at~ o a:n~o - segu_ i_nte:.' .Tal h_ . ypo .. t.liese s~' Pô __ de_: vérifi._ car _--q_·· ue. nao _s~ja 
Portanto,- esta Ie1 que .se está discutmdo, .tem .um absolutamente posslveL CQnceder-se-' a . baua ainda 
fim muito ·· diverso.·~; neJlél · se , devé ,declarar.quaes áquelles a quem assiste todo o direito; E por isso nã.o 
são as pessoas SUJettas ao recrutamento, quaes as tem cabimento semelhante principio deduzido da 
condicões ' com que hão de servir, qua,l a maneira natureza doscontractos. ' - . . · 
porque devem ser obrigadas e conduzidas-aos de- . Se, porém, se não der a escusa por má vontade 
positos, étc. etc. Embora se diga que_ estas clausulas dos chefes, se estes infringem a lei, nesse caso sejão 
varião segundo as circumstancias em que se abre punidos com o rigor da lei; este é o meu modo de 
o recrutamento; isso não é motivo para não pro- pensar. _ 
seguirmos neste trabalho. · Embora se diga que essa é a pratica de todas as 

Esta lei é permanente, e se as eircumstancias nações livres: supponhamos que sim, mas nós não 
variarem por algum accident.e i11esperado, o corpo estamos nas mesmas circumstancías. Além de que 
legislativo pode~á suspend~r alguns do~ seu.s artigos é preci~o att~nder á pop'!lação que _temos •. qual é a 
durante essas cucumstanc1as extraordmanas. gente d1spomvel e propr1a para a vida mihtar, etc. 

Todas as leis são feitas para os tempos ordina- Lembremo-nos que aquelle que tiver meios, que 
rios, e eêtão sujeitas ás alterações, que por motivos tiver patronos, nunca, ha de sentar praca: os vadios 
imprevi~tos, lhes póde f~zer o legislador. Por con- sempr~ hão de escapar, como aconteée . desde . que 
sequenc1a nem esta le1 depende do decreto, que o mun()o é mundo. Logo~ o numero dos que hão de 
annualment.e se deve fazer para taxar a força ar- vir a servir não poderá ser por ora muito grande, 
mada , nem das circumstancias queaccidentalmeote -para que se possa admittira franqueza que pretende 
podem occorrer. o illustre deputado. . 

Alguns senhores se têm opposto á distincção que E' justo, eu o confesso, é necessario que se es-
se propóz, ·entre os voluntarios e os coactos, com tabeleça· um prazo certo para o servico, e que se 
o principio de que todo o homem é obrigado a ser- guardem as clausulas estabelecidas; pÕrém, nem 
vir a sua patria, principio que eu reconheço. este prazo póde por ora ser tão curto como algum 

Mas, pergunto : não ha cidadãos que estão dis- dos senhores tem proposto, nem se -deve deixar ao 
pensados de prestar o servico- militar? soldado a liberdade de despedir-se do servico sem a 

Não é dispensado o filho unicó da viuva? Sem faculdade do seu chefe. • 
duvida. E' tambem necessario, como jã aqui foi lembrado, 

Ora se um tal cidadão se não quer utilisar dPste que se siga um methodo tal, que não fiquem certos 
fav'Or que lhe faz a lei, e se apresenta a sentar praça. paizcs despovoados, distribuindo-se o . contingente 
principalmente em crise perigosa, não faz um ser- proporcionalmente ás forças das províncias, das 
viço prestante á sua patria •. propondo-se a defen- comarcas e dos districtos: o que -ainda !ie não . 
del-a, quando ella o dispensava desse onus 'l _ praticou desde que conheço a luz do dia, nem me 

E . nilo · merece mais consideração do que aquolle consta que jamais se tenha praticado ; -pois, tudo 
que se apresenta sn porque a lei o chama e obriga 't se tern feito e se faz a arbítrio e â forca. Eu podia 

Demais, Sr. presidente, pela lei geral todo o ci- ~IJembrar . para examplo. a minha patr.ia, a , villa dos 
dadão é obrigado a servir a patria; portanto, todo Campos, que em todos os tempos tem soffrido os 
o cidadão deve sentar praça; mas, pergunto : eu : maiores Texames, e sempre foi o alvo a que pozerão 
aquelle que reconhece a lei e a sua obrigação, e a mira todas as autoridades que têm dirigido os 
comparece espontaneamente, está nas mesmas cir- recrutamentos. Donde se segue que sendo uma das 
cumstancias daquelle que se occulta ou foge'l Não, villas mais ricas do Brazil, . apenas apparece · meia
Sr. presidente. . duzia de homens instruidos filtos da terra, e por-

Disse o honrado membro que os voluntarios de- que ? Porque desapiedadamente vão arrancar das 
vem permanecer mais tempo na praça por serem os aulas a mocidade para virem ,Tiolenta e.barllara
que melh.or servem. Istoé,querer que o merecimen- mente __ . conduzidos- a esta côrte sentar praça, não 
to seja castigado. Pois o homem está na razão da consentindo que elles aprendào ao menos a assignar 
besta quo por ter mais forca leva maior carga? · o sou nome e um pouco de grammatica latina. 

O homem que desempenha o seu dever. que serve A prova é que havendo em cada um dos batalhões 
bem a: sua patria merece seguramente que a , patria desta côrte pelo menos 60 homens filhos da villa dos 
reconheça este serviço; e, portanto, semelhante Campos, apenas se cantão em todos elles 4 ou 5 
principio é contrario · á razão e á justiya; não póde ofliciaes de patente, porque os outros nenhuma ins- · 
prevalecer. . trucção têm. Não será assim .quando o recrutamento 

Não posso com tudo seguir out?-'o priD:_cipio quasi se fizer com methodo1 e qua~do se tiver. marcado 
contrario a este, de que se serv10 um 1llustre de- um certo prazo da serviÇO e a 1dade propr1a •. 

I 

putado para provar-o. direito que tem o voluntario Muitas outras considerações ~ccorrem espanta
para deixar as bandeiras logo que acaba o tempo neamente para mostrar n necess1dade de se taxar o 
da sua praça. · tempo de serviço e fazer-se distincção entre o vo:"' 

Argumentar com a lei dos contractos, dizendo que luntario e . obrigado, como se tem proposto, e com 
acabado o tempo estipulado, cessa a obrigação con- o que .eu me conformo. _ 
trahida, Isto é bom de dizer: porém~ é precisolem- Quanto, porém, ao arbítrio lembrado pelo 
brar que os contractos que .Um lugar na ordem da Sr. Li no Coutinho, sou obrigado , a votar contra~ 
vida particular, não estão na mesma razão deste de pelos inconvenientes funestíssimos que dahi podem. 
que tratamos. - . - e devem necessariamente seguir-se. Seja embora 

Qual seria a subordinação de um regimento ·se os castigado com multas ou com outro genero de pena. 
soldados se podassem · retirar quando quizessem 'l o chefe que não executar religiosamente a lei; seja 

Eu quero que se dê a escusa logo que finde o esta a garantia do soldado ; mas nunca se ~he per;. 
tempo da praça, e. que isto é um dever, poré~, mitta a faculdade de desamparar as,bandeuas sem _ . 
quantas circumstanctas podem occorrer para se nao a .escusa dada pelo seu comman~ante·. 'Ienho -ma-
dar esta · escusa f · ·· rufestado o meu pare~r na matena •. 
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umco que aqtu se tem d1to. -E prectso nao entender certeza dos accéssos··para rivalisar no servicoT 
as co usas para não perceber que aquelle que serve E' . · • . · · . · ' . · ·· · · · ·· • ·· 
voluntariamente melhor serve, e que aquelle que ·. o que resta a _provar.- - . . 
melhor serve é o que convém· ao serviço do e~tado. , Por. consequenc1at 9uando e_u nao · adm1tto a .dlf
Não ha só recrutamento na classe mihtar, tambem ferença de voluntanos e obngados, supponho re
o ha em outras classes; sirva de exemplo a magis- fo!ma na· administração,- sem a q'!al são nul,las as 
tratura eí:n que -aqúelles que melhor servem, são os le1s~; e se acaso esta reforma se nao deve ~sperar, 
que se empregão ·nas com missões mais arduas e ent?-o ~ · es~usado fazermos es~ mesma le1 que se 
trabalhosas,· . emquanto os que não têm. prestimo esta- dtscutmdo, porque ella V!rá a ter!_) mesmo 
desfruct..'lo os ordenad~s sem grande fadiga. valor que têm_ as outr~s, que se nao ~bsel'Vao. .. 

A regra, senhores, e bem sabida : quem serve por Em conclusa o eu nao qnero cast1gar. o bom ser-
sua vontade serve bem, e :~quelle que é obrigado viço, pelo contrario quero que o innocente não seja 
nunca desempenha com perfeição o emprego a que eastig~do. _ . • 
o applicão. O ctd~dao que evtta o recrutamanto nao com-

Demais, é preciso ·acabar com a odiosa differença mette crime algum para ser castigado, se ellefoge 
de sold. dos recrutados e soldados voluntarios, diffe- e esconde-se é porque reconhece. que nada do qu~ 
rença que eu não sei para que sirva de bom. se lhe promette se lhe ha de guardar; ~é porque esta 

Tollo o cidadão é obrigàdo a alistar-se para convencido pela pratica que nenhuma-das garantias 
a defeza e serviço da nação ; quer venha· por sua que lhe promettem as leis e a constituição se com
livre vontade. quer venha recrutado cumpre com prem em sna defeza e em defeza dos seus b•ms ; é 
o seu dever uma vez que sirva bem. finalmente. _porque a sociedade não satisfaz da sua 

Sr. presidente, duas observações tenho a fazer: parte as obr1gaçôes para com elle. 
La Quando em outro tempo appal'ecia na prq-vincia . Po~lanto, s~nho~es, n~m se faça sem~lhan~<: dis
a que pertenço. um capitão general de merecimento tmcçao, nem Jamats se d)ga que o serviÇO m1htar é 
e virtudes, lodos os homens se ião offerecer a servir cast1go. 
voluntariam.ente. Aponto para exe~pl~ o que acon- O Sn. BAPTISTA PEREJRA:-Os meus argumentos 
teceu em mm~a casa: C!-1 e meus !rm~os nos ~f! e- estão em toda a sua força ; pois, o illustre de~u
reeemos a ~;ervu voluntanos: meus um aos scguuao- tado, que acabou de falia r, só --procurou no seu dls
a vida, mas €U fui des.tinado a outra. · _ _ curso supprimir a differença entre soldados vo~un-

Tildos os m.eus prm10s sem excepçao sP.ntarao tarios e recrutados. Disse que em outro tempo 
praça voluntariamente. · muitos sentarão praça voluntariamente na sua pro-

Em Minas-Geraes no tempo em que os negocios vincia e em Minls-Geraes. 
erão bem administ~ados, não era preciso recrutar E' preciso lembrar uma cousa, e é qne nunca 
se para .a tropa ~e lmha: todos o sabem, e o que serve de regra uma medida filha das circumstancias 
acontec1a em Mmas ~ ef!! Pernambuco, obsel'v_a~!_l- e do que se aftlrma de uma ou outra provincia em 
se em todas as provmcJDs, quando os poves VlVUlO particular, não se póde concluir para o geral. · 
satisfeitos, e erão bem governados. A 2• rl!tlexão Accresce que naquelle tempo sentava-se praça de 
nasc!l ~a 1•, e vem. a ser .q~e o _recrutamcn~o ~ó é cadete hoje, e daqui a pouco tempo passsava-se a 
adm1tt1do pela ma admtm~traçao das provme1as. capitão, sargento-mór, etc .• porque sempr!;3 havia 
. O recr.otamento, Sr. prestden~e, ~az-se necessa- relacões e patronato, comque contavão esses que 

no, por tsso que os. homen~ nao sao governados se olrereeião espontaneamente. • 
c~mo devem ser: els a~ ong~m de todos 08 actos Avançou o honrado membro que tambem sere-
V10lentos q!le _se empregao nao só para haver br3;- crutava em magistrntura, e em outras classes de 1 

ços_. que SlTV8:_0 ao es~do, ma~ tambem os m~us empregados. Nunca vi tal. Se assim é, então diga
artigos que sao prectsos pa~a .a defeza. da patrta. se Lambem que se. recrutão _os ministros de estado, I 

O_s ~es~os se'!lhores, qne h<!Je q~ere~ .fazer essa embaixadores, etc. Eu vejo o contrario pois todos os 
-d1stmcçao od10sa ~ntre os ~1dadaos mthtares, .têm empregos são procurados com muito custo n- 0 por vezes clamado neste recmto contra as arbttra- - d . . . V . . •, e a 
riedades, contra as injusticas, contra a deshumani- sao da os sem gra~des. dllt~encias. 81 q?:alquer 
dâde; com que as autoridades opprimem os cidadãos mancebo formar-se a uniVersu~ade, e depois d.e se 
•violentàudo as:: milícias a servicos a que não são aprP.sentar na. c?rte c.om as_s~as cartas, tem amda 
obrigadas : extorquindo a propriedade do cidadão, de fazer um nulh~o ~e requenmentos, e entu~har os 
tomando-lhe para . as obras publicas os seus escra- corredores dos mmtstros, p_a~a no. fim dep1Uit~ tra.
vos, os seus carros, os seus cavallos, 6 isto sem a balho obte_!"_ um lugar de JUIZ de_ fóra. CC!mo e po1s 
menorindemnis~Lcão, e seuí jamais cumprirem com que se recruta para os lu~ares de magistratura'! 
as condições e promessas que se fazem só com 0 fim Concedo ,que se chame a 1sto recrutamento, é o 
de engodar o povo e sem a menor tencão de as mesmo . agarrar. um homem . P!ira . est~r c~m uma 
.guardar. •· _ - ·. arma ao hombro, e .levar. clubatadas, e. recrutar 

Poos, se estes senhores reconhecem que a causa .o~tro pa_ra lhe dar uma becca,_ ord~na~os, u.mha
~a -publica desconfiança existe no ·vicio da ad~inis- bit~,. 00 _. Ul'!la · c.ommenda 'l Nao, sm po1s que ana
tração; como elles mesmos 0 têm confessado,/ como l\)g1a acha o tllustre deputado _e~~re as du_as classes, 

· querem castigar • ao desgraçado cidàdào timido, ou e por.tan~ fico na ~es~a opxmao.. . • . 
antes •acauteUado, que por estar·. convencido-por Leu enLão.o Sr. pnmeuo se.cretariO a segumte 

« ElJENDA. 
experiencia. que se não devem fiar das leis.nem aas 
pro~es~s do .gove~o.. não vêm entregar-se para 
.ser;Vltltma voluntar1a 'l ·· « Os capitães móre$, ou_êommàndant1:ls dos dis-

E por ventura a -promoção aos postos militares trictos, que remetterem aos· presidentes; ou aos.quar· 
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eis generaes alguns recrutas ·· de idades ml\nores, 
u excedentes ás indicadas no§ 3° das instrucções, 
ssim como se os remetterem com defeitos phisicos 
•atentes que obstem ao serviço militar, pagarâõ â 
:usta da sua fazenda a cada um dos recrutas, que 
orem rejeitados, a quantia de 800 ré!s diarios, que 
e principiaráõ a contar desde o d1a do recruta
oento até aquellE' em · que _forem apresentados _aos 
1residentes ou nos quarte1s generaes, e além dtsto 
1 mesma somrna calculada pelo numero de dias de 
ornada. que os taes recrutas rejeitados houverem 
le fazer até chegarem ãs suas casas, e tambnm pa
yarãõ as dP.spezas feitas pelos cofres nacionaes com 
;s recrutas indevidamente alistados, A liquidação e 
pagamonto diarios do que se dever aos 1ecrutas, 
;erão feitos pelas justiças ordinarias á vista das par
~icipações dos presidentes ou dos quar~~is gen_er~e~. 

<< Além destes pagamentos · poderao os ~ndlv~
duos illeaalmente recrutados haver de quem os re
crutou, ~dos os prejuisos, perdas, e damnos, que 
lhes hajã~ causado.-:- O deput~do C~nha Jl/attor;». 

Foi apo1ada, e contmuou a dtscussao, tendo a pa
lavra 

nunca o soldado Visse!) réis. Fallou-se na provín· 
cia de S. Paulo, o mesmo tem acontecido aos des
gracados habitantes de outras províncias, os do Rio 
Grande tên:i tido perseguicões sem descanço, em 
Minas Geraes não tem sido tâo grande a perseguição 
como nesta .})rovincia, e na de S. Paulo, mas já teve 
principio, e Deus.queira que não continue. 

o-uvi fallar a um illustre deputado que increpou a· 
commissão ·de não haver apresentado os mappas 
dos papeis enviadus pelo ministro da guerra, a 
commissão de guerra, Sr. ,presidente, é composta. 
de homens, que têm acLiv1dade, ella não se des
cuida, está trabalhando, e tem trabalhado muito. 
Antes de hontem, Sr. presidente, é que chegarão os 
papeis, que se pedirão ao ministro, mas não }lav-e-. 
mos de trabalhar sem ter dados T Se nós não temos· 
os materiaes, com que havemos de erigir um edificio? 
E' por consequencia increpar muito injustamente a 
com missão. 

Fallou-se lambem a respeito do exercício de um 
·.soldado de infantaria, é verdade que antigamente 
ficava um soldado prompto em breve tempo, mas 
pergunto eu, que ficava o soldado sabendo? O q11e'l 
Apenas o manejo das armas, e marchar, é o que 
sabia, mas estavt. por isso habililado para entrar 
em operações'? Não, Sr. presi~ente. Eu fallci e01 
veteranos, e não em recrutas, e d1sso que para serem 
considerados veteranos era preciso espa<;o de tmnpo 
sumciente, que nno podia ser menos do 4 annos. 
Os francezes mesmo upezar do estarem possuídos 
do enthusiasmo rt' pub\icano, acharão necessarios 3 
ou 4 a unos para serem os soldados considerados -ve-
teranos, para servirem de instructores aos cama
radas, tanto assim que Napoleão chamava aos seus 
veteranos a grunde legião. 

O Sa. CuNhA 1\IATTOs:- Tenho muito pezar, e 
sentimento, que so dissesse nesta augusta camara, 
que era um erro fazer diiTerenc;a entre o sol
dado Yoluntario, e o recrutado, combatendo esta 
opinião, poderei dizer talvez muitos absurdos, 
Sr. presidente, mns absurdo é o governo do Drazil, 
absurdo é o governo de Portugal, absurdo é o go
verno da Hespanhn. absurdo é o governo de In
glaterra, absurdo ·é o gove~no da Allemanha, ab
surdo foi finalmente FrederiCO o grand~, porque 
todos fizerão esta distincção : fizerão Sr. presi
dente uma distincção muito grande entre o 
soldado que se ofTerec voluntariamente a vir alis
tar-se p'ara sel'vir nas fi~eiras, daquel\e, qu_e vem 
coacto. Eu sou voluntar10, conheço Sr. P!·esJdente, 
que não lanca nodoa a.lguma sobre o offic1al ou sol
dado de estãr no serviço por ter sido recrutado, 
tendo elle bom comport'amento. 

Mas quando se olha para o soldado rec1·utad~, 
e para o voluntrio. acha-se uma d1fferença tao 
grande •.• e esta dfferença foi reconhecida- p~r este 
governo t t que classe de absurdos, Sr. pres1dente 
em fazer esta distincção! ! . . . 

Em que desgraca cahio o noiso governo, ass1m, 
como todos os gÔvernos do _Universo! t Eu porém 
continuarei a s~r absurdo, ]á qu~ elles tambe!fi ~ 
são. Fallando a respeito de o~tra zdé~; que aqui foz 
emiUida direi que não ha cnme ma1or para o sol
dado, d~ que largar as suas bandeir(l~, é gr~nde 
crime na verdade o conservar os soldados depo1s de 
passado o tempo de. serviço, mas para evitar que 
assim acconteça, ha]a mappas geraes de 3. em 3 
mezes, em que se deve marcar o numero do~ sol
dados, que estão para acabar o lem~o do servu;o, e_ 
tl3nhão-se recrutas promptos. para os pôr em seu 
lugar isto não é co usa de mutto trabalho. Fallou-se 
a .respeito ~o tempo de serviço d_os soldados, e que 
nno se deVla contar o tempo da hcença áquelle 4JUe 
serVisse por 3 annos, não acontece. porém ass1m. 
A lei declara que os sold~dos poderáõ conseguir só
mente a licenca de um mez, e manda contar o tempo, 
como de semco e tanto assim.. que. elles então 
vencem fardame~to só o não vencem pão,. e soldo. 

Elles sempre ficavão na retaguarda, e niio era 
com recrutas, que se ganhavão ns batalhas, não 
Sr. presidente, era com os veteranos, donde sempre 
vinha a salvação do exercito. Eu sou militar, Sr. pre
sidente, posso di2er alguma causa sobre ema teria. 
O soldado de infantaria para ser considerado vete
rano deve ter pelo menos 4 annos de serviço, o de 
cavallaria 6 annos, e não sei, se o de. artilharia po
derá assim ser considerado com os mesmos 6 annos 
de servico. Em differentes nações da Europa7 

Sr. presidente, o ve.terano é distincto de e~tre os 
mais soldados, e estn esempto de certos s~rv1ços, a 
q11e os mais são obrigados sendo prinClpalmente 
occupados no ensino dos oittros. Por consequencia 
tenho respondido ·aos . argumentos que se tem _op-
posto âs minhas razões, que antes havia expend1do. 

Disse-se que se os soldados forem d.emorados no 
serviço por mais do que o .tempo da le1, o chefe de.: 
veria pagar-lhes com .'?. seu soldo! elles Sr. pres1 
dente, havião de arranJar o negoczo de modo, que . 

O veterano é aquelle soldado, que tem tido muita 
prati~a. que tem visto os perigos, que sabe bater-se 
com o inimigo, é aq~elle, que diz ao !lffici~ o modo 
de atacar é este, e aquelle, é ass1m, e de outra 
fórma. E' o soldadQ sabio pela experiencia, e não 
um soldado de 3 ou 4 dias de serviço. Fallou-se a 
respeito ·de annos de se1·viço; a commiss~o não 
tratou deste assumpto, porque nós temos leis, que 
tratão do tempo de serviço, as quaes se deve_m 
guardar, se porém se quizer, que se declar~, naQ 
me opponho, apezar de o não JUlgar necessar1o. 
- Julgando-se ultimada a dis<?ussão, procedeu.~. 

Sr. presidente . a _votação, r~duzmdo toda a matena· 
discutida ás segumtes questoes. 

1.• Se os dous primeiros artigos das ins\rucções 
devião ser substituídos por outro.- Resolveu-se-
affirroativamente. . . 

2.• Se na · lei se devia fazer distincção entre sol-
8 
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--sESSI(Y'EM 3 DE AGOSTO- DE 1826 
dados voluntarios. e soldados recrutados.-Tambem 9 de NDvembro de 1824:, sobre dous omcios da in-
se resolveu affirmativamente. titulada junta da fazenda daquella província, de.J.9 __ 

3. • Se os vol11ntarios deviáo servir por 3 annos. de_ Abril de_1823, em que participa a sua installação 
-Decidio-se que não. pelo respectivo governo provisorio, pedindo-diver-

4.• Se por quatro.-Decidio-se que não. sas providencias para a sua boa administração. 
5.• Se serviriâo 6 annos.-Venceu-se .que sim. acompanhados da informação desta contadoria, e 
6.• Se os recrutados servirião por 6 annos. da copia da carta regia de 25 de Setembro de 1820. 

-Venceu-se que não. · «Officiodopresidente de~. e de ~-de Jun.llo de 
'1.• Se por oito annos.- Teve a mesma decisão. 1S23;- em que transmitte a copia dã conta gerarila-
8.• Se por dez.-Venceu-se que sim. quella província, acompanhada das particulares do 
9.3 s~ os voluntarios em tempo de guerra de- mesmo anno. 

lCião serVir por Ires annos.-Decttlio-se que não. « Dito de 4 de Novembro do mesmo anno daquella 
10.• Se por quatro annos. venceu-se que sim· junta accompanhando varias copias, e os balan-
11.• Se os artigos 1° e 2° devião ser substituídos cetes do mez de Junho, Julho, Agosto, Setembro, 

pela emenda do Sr.- Pa~la e Souza, salva a redac- e Outubro. do· referido anno, com o balanço resu-
ção.-Resolveu-se que s1m. mido do dito anno. -
· Resolveu-se_ ~nal!Dente que_ as outras em~ndas c Dito da dita de 21 de Fevereiro de 1824, dirigido 
fosse~ remet~J~as a _commissao, par~ orgamsar a ao governo provisorio daquella província, em que 
doutnna relatna ao t1tulo demons~rallvo d~ e~cusa -lbe-par.t~il'a e estad&-tlas suas rendas. 

-do!- soldados, de que -eHns tratavro, u de que ía1- · «Di lo do escrivão interino da junta de 16 de Março 
Iara o alguns senhores. • . do mesmo ano o ao presidente~ da província, remet-

~ Antes de se passar a 2_ parte da ord~m do dla, tendo-lhe a relação dos empregados da sua incum
de!1 conta o Sr. secretar10 ·Costa. Agwar dos se- bencia. 
gumtes u Uma conta da despeza feita com a tropa de 1• li-

« OFFICIOS oba daquella província em o anno de 1823, com o 
<< lllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Alages- balanço do mesmo anno. e extracto do que se rece

tade o Imperador o officio de V. J<:x., com a data de beu do ex-thesoureiro da caixa militar. 
antehontem, em que me communica a necessidade « Officio do presidente de 18 de Maio de 1825, em 
de passar a camara dn cidade de Porto Alegre da que envia o balanço "da receita e despeza daquella 
província do S. Pedro o competente diploma á pes- província, pertencente a todo o anno de 1824:. 
soa, que sogundo n ordem da eleição dos deputados u Requerimento de lgnacio Antonio Drumond· 
daquella proyincia, de\·e entrar no lugar do conego Rocha, que tinha sido nomeado contador da 
Antonio Vieira da Soledllde, que Sua 1\Jagestade referida junta pelo governo provisorio, em que pede 
nomeou para senador, e participo a V. Ex., para ser confirmado neste emprego.-Contadoria geral 
fazer presente na camara dos deputados, que se ex- da 3• repartição do thesouro publico, em o 1 o de 
pedem na data de-ste as ordens nccessar~as. Agosto de 1826.-lllarcellinoAntonio de Souza.»-

1< Deus guarde a V. Ex. Paço em 2 de Agosto de Remettido á C<lmmissão de fazenda . . 
1826.- José Feliciat~o Fer11andes Pinheiro.- « Illm. e Exm. Sr.-Manda Sua Magestade o Im
Sr. José llicardo da Costa Aguiar de Andrada.»- perador remetter a V. Ex. a inclusa -consulta do 
Ficou a camara inteirada. conselho da fazenda, tomada sobre o officio da junta 

1< lllm. e Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex., o da fazenda da província de Pernambuco de 2 de 
officio incluso do vice-presidente da província de Marco do anno findo ãcerca da amplitude ·do novo 
Minas Geraes de 20 de Julho proximo passado, com impÕsto de SSOOO em pipa de aguardente de con.;. 
os papeis que o accompanhão. tudo relativo á des- sumo com os mais papeis, que dizem respeito a este 
pensa, que pede, de tomar assento na camara dos mesmo objecto, para que V. Ex. haj11 de os apresen
deputados o padre Manoel Rodrigues da Costa, pelos tar á camara dos deputados.-Deus guarde a V. Ex. 
motivos, que allega. O que V. Ex. fará presente crPaço, em o 1° de Agosto de 1826.-Visconde de 
na camara dos deputados. Baependy.-Sr. José -Ricardo da ' Costa Aguiar de 

« Deus guarde a V. Ex. Paço em 2 de Agosto de Andrada.» 
1826.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.- · · 
.Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada».- «RELAÇÃO nos PAPEIS QUE SE RBMETTEM Á ASSBBlii:LEA 
.Foi remettido ã com missão de poderes. GERAL J.EGISLA.TIVA POR ESTA REPARTIÇÃO PERTEN-

CENTES A. PI\OVINCIA DE PERNAM.BUCO. . 
« lllm. e. Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 

manda transmittir a v_~ Ex .• a inclusa consulta do «Consulta do conselho d_a faze;nda de 31 de Outu
conselho da fazenda, resolvida em 9 de Novembro b!o _de 1825, sobre o offic1o da JUnta daqu!llla pro
de 1~, á cerca da installação da intitulada junta vmct~ de 2 de mar~o do mesmo anno ace~ca da 
da fazenda da província de Sergipe, acompanhada amphtude do novo Imposto de ~SOOO em PIP~ de 
dos mais papeis constantes da rela~ão. juotll., sobre aguardente de consumo, estabelecido pelo !llvara _de 
·este mesmo objecto. afim de V. Ex. levar tudo ao . 30 de Març~ de 1820, acomllanhada de_ vanas cópias 
conhecimento da camara dos deputados, que tomará e dorequeriiDe~tode Dom1~go~ Rodngues do Paço, 
a este respeito as medidas, que julgar convenientes. em. que se queixa d_.a refendajunta por Ih~ ter an-

<<" Deus ·guarde a V. Ex. Paço em o I o de Agosto nullado a_ arremataçao que elle !i~era deste tmposto. 
de 1826.- Jrisconde de Baependy.- Sr. José }ti- C«?ntador1a geral da 3• reparhçao do theso':lro pu-
·Cardo da Costa Aguiar de Andrada». blico, em o }o de Agosto de 182&.-Marcell,no Ãn-

. tonio de Sóuza. »~A· mesma commissão. 
« RELA.clo nos PAPEIS ou& SE REMETTEJt POR ESTA Leu· o dito Sr. secretario este 

REPAR"riÇÃ.O A' ASSE!IBLÉA. GERAL LEGISLATIV~, PER-
'IENCENTES A' Pli.OVlNClA DE SERGlPI!.. . « P.A.l\ECEl\ 

« Consulta do conselho da fazenda; resolVida em « A commissão de. regimento interno por occa-
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SESSlO EM 3 DE . AGOSTO DE 1826 31 
sião de ponderar sobre o obstaeulo que se otiereceu que a constituição é clara, e só póde duvidar · quem 
ao senado para a reunião das duas eamaras, que absolutamente a não quer guardar, e procura por 
aliás já se faz precisa, dada a discordancia ares- isso pretextos para torcer as suas expressões. 
peito das . emendas, que nesls se fizerã~ aos projec- O senado no officio que nos dirigio,e foi presente á 
tos de lei da natnrali.Sacão dDS estrangeiros e do re- eommissão, tambem não falia em semelhante objecto 
gimento dos conselhos provineiaes, ~con~eceu a diz sómente que se não póde verificar a reunião por 
necessidade urgente de prompta proVIdencia para falta de um regimento commum. 
conseguir-se a· ultimação dos ditos projectos, e é · O illustre deputado está sciente, de que se acha 
de parecer nomeada uma commissão composta de membros de 

Que approvada uma indicação n_ do Sr. V a:;- ambas as camaras, para organisarcm um projecto 
concellos presente á mesma commtssao, se part1- de regimento que deve servir para a reunião do 
cipe ao senado, que a camara dos deputados convém corpo legislativo; porém como este trabalho . se não 
que na reunião para a discussão dos sobreditos pro- possa levar a effeito talvez nesta sessão, e' por isso 
jectos, na conformidade do art. 61 da constituição, deixem de passar algumas das leis já disc,Jtidas e 
assim como em todas as outras que tiverem lugar approvadas em ambas as camaras com algnmas mo
antes de concluído o regimento commum, se regule dificações, por isso o Sr. Vasconcellos propôz e a 
a assembléa geral pelo regimento interno do senad~, commissáo do regimento interno COI:tYé.m neste pa
que para esse fim_ a mesma Elmar-ª,-~_p_p_r...o..va .. pr . , - ue-agora-ápresentou, que se approve interi-

-sel'ÍiHileflte-po..-nãlfira'Vér mconvemente, como Ja o namente o regimento actual do senado na parte 
mostrou a es.periencia na reunião proximamente applicavel á reunião da camara; e que desta resolu
pratieada. ção se lhe faça participação, a ver se convém e está 
- (( Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto de por ella. Eis a historia do que tem passado na 
1826.-José Antonio da Silva Alaia.-Josi Ricardo camara a este respeito. , 
da Costa Aguiar de Andrada.-Nicoláo PereiTa de Emittindo agora o meu voto, sustento que opa-
Campus Vergueiro. » .. recer deve passar por duas razões principnes, afém 

Aberta a discussão sobre este parecer, tiverão a de muitas outras que deixo de axpender, porque não 
palavra descubro motivo para longos debates. 

o Sa. ALUÍDA r. ALBUQUERQUE :-Senhores, eu Pr_imoiramente olho para a utilidade publica, e re-
não me opponho tto parecer, e acho muito neces- duzo o meu argumento a expressões bem simpleces. 
sario 0 tratar-se quanto antes deste objecto. Só te- Se estas leis que se têm discutido aqui e no senado 
nho a requerer uma pequena lnt~dança na redacçi•o: ti verão a precedencia por se julgarem urgentes, tam
quizera que se escrevesse em lugar das palavr~s-a bem se deve julgar urgente a sua ultimação para 
camara convém-estas outras-a camua propoe.- \erem eiTeito: e se ellas haviiio de ficar suspensas e 
Assim julgo que póde passar o parecer. sem execução, para que se deu tanta pressa em as 

O Sa. Cosu AGUIAR :-Usou-se desta pbrase, re- propôr e orga~isar? · • . _ 
ferindo-se ã expressão de uma indicação do S_r. V as- Ora, a dun~a que se opP.õe a sua publlca~ao re-
concellos ; porém ist~ nada tem de essenctal. Eu duz-s~ ~m ult.u~~ analyse a f~lta de um regunento · 
risco já estas palavras, e substituo as outras; e as- que _dtrlJ~ a r~;umao da assemblea ~eral: l.o~o porque 
sim não haverá mais essa duvida. mot\Vo nao se_ ha <!e cortar esse no gordto? 

0 sa; Lil'IO c CotrriNHO : _ Eu não s~i se 0 se- Porque r~zao nao . ha de esta ea_-rpara -p~ocurar 
t d · d de propÔ!' a reumão das ·ca- todos os me10s ~e venJ!car es!a . reumao ~ . . . 

nado em etxa 0 f rd d d . O senado está possutdo de tguAes sentimentos so..; 
maras, só por falta das orma 1 a es. de um regt- bre o interesse publico; e portanto não se póde du;.;-
ment.o comm. um, odu, como. tenho 0 l_v1 do, po{ 1!-m vida r que esta nossa proposta seja · alli aceita e tal
arbitrio, qt!_e preten e toma! a respel 0 • a. v_o llÇ<IO, vez applaudida. (Apoiado). 
por .lh": nao agradar o artigo dll: eo~sbtut~ao. Eu · Em segundo lugar =não descubro inconveniente 
nada sei com certeza a tal res~etto ·e por ;,sso d1~-- algum nesta proposta que se vai fazer, querella seja 
claro, que_ se este parecer sere ere ~ e!sas .orma l- quer não seja acolhida, como merece. Se fôr aceita 
dades acetdentaes. passe embora • nao seJi e~f 0 procede-se logo á reunião e decide-se das leis que 
I!lOtivo de empecer 0 andame~to do corpo egls a: se achão suspensas, principiando logo o publico a 
tl.vo; porém se_ por elle se ~al_ approvar essa em tirar o fmcto que della devem esperar e se não fôr 
branca de votaçoes por commtssoes.ou por camaras, aceita que se perde T . - ' 
como" se diz, então ·nunca deverá _passa; este pare- A C:.mara dos deputados neste passo que dá,mos
cer; a camara dos deputados nao pode i!rr~d!ll' tra por um lado o interesse que toma no bem dos 
'fm ~ó do passo 1de t~rr) eNã~;ró~0p~:!:i~'::~~~1rr~ seus constituintes (Apoiado), e por outro l! confiança 
\Apo&a geri! ~e~ e • · ~ .1~ - d N- ód que tem na camara dos senadores (.Apo&ado). e dá 
tigos da constlttnçao •. (Ap~wuu, Ap9r,a o.) ao J>. -e mais uma prova dos desejos que tem de guardar 
faz~r uma no.va .c~nstlt_uiçao • . (Apoú:ulo.) A ':otãçao sempre a melbor harmonia com aquella camara. Eis 
es~ na ~onstttut_çao, nao é objec.to de um regimento aqui as . duas razões que eu julgo suftlcientes para 
arb1trano. (Apo•ado gera.l.) se approvar o parecer em discussão. (Apoiado geral-

O Sa. ÇosTA AGUIAR:-Levanto-~e só p~ra res- m~te.) 
ponder ao tllustre df?putado o Sr.-Lmo Coutmho, e O SR • . V &scoNCBLLOs :--() illustre deputado o Sr. 
mformal-o do que se1 a este respeitO- . . Costa Aguiar prevenio,me e pollco mais tenho a di-

A commissão 11ão trat?u desse negocio de vota- zer. Na reunião que hontem se verificou ~a o acto·. 
ções. nem no actual re~men to _do senado se falia do reconhecimento do principe imperial, houve vo
em votações s~par~das: 1sso é ob)ecto ãpar.te, ~que tação geral e n.em .. por isso se observou inconve
nesta eamara JámaJS poderá entrar em dunda • por- mente algum. E seria aquelle a c to . de menos ~olem-

nidade e importancia do que o da resolução, sobre 
(•) -yeja-se a sessão de 12 de Julho. qualquer leit o mesmo senado.nio o aftirmará. 
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32 SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1826 
Senhores, nós havemos de ter um regimento 

commum; porém quando se terminará elle't . E en
tretanto ficaráõ em suspenso as leis, a q:ue se tem 
dado tanta pressa por conterem matena d,) maior 
interesse para a nação? Logo não ha outro expe
diente a tomar, senão este, que propuz, e com que 
se conformou a commissão do regimento interno. 

ca!a e da de legislação sobre o requerimento de 
Francisco Dias de CaS\ro. 

Levantou-se a ~essão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguia1· de Andradat secretario.
FranciBCO Gomes de Campos, o redigio. 

O Sa. LtNO CouTiNHO :-Sr. presidente, eu não 
me oppuz ao parecer da com missão : só disse, que, RESOLUÇÕES DA CAMAltA 
se a duvida do senado fosse sobre a votacão, como 
tinha ouvido dizer, esta camara não deveiia arredar 
urn só passo daquillo que a constituição ~arca; por
que nem 1lesta, nem na camara dos senadores ha 
poder para prescindir dos artigos da constituicão ou 
alleral-os. • 

Hontem votou-se na reunião da assembléa geral 
e contarão-s~_ os .votos pela plurahdade absoluta, 
con:-o manda a constituição, e ainda não ouvi dizer 
a mnguem, que aquella resolução está nulla: por
tanto parece que essa mesma duvida está dissolvida 
pela pratica. Torno a dizer que não tenho emba
raço algum em approvar o parecer, uma vez que se 
não trata daquelle ponto essencialissimo. 

lllm. e Exm. Sr; - A camara dos deputados 
afi1n de providenciar sobre os abusos introduzidos 
na administração das rendas da província de Matto 
Grosso, como constou pela indicação de um dos 
membros da mesma camara resolveu de conformi
dade com o parecer da commissão de fazenda, que 
pelo intermedio de V. Ex. se exigisse da junta da 
fazenda ' daq~e.lla · província prompta --informação 
sobre os ques1tos const:\ntes dos officios inclusos 
por r.opia, dirigidos á mesma junta pelo sobredito 
membro. O que participo á V. Ex. pna que suba 
ao conhecimento de S. i\J. I. 

O Sa. ~A_!'TISTA PERV.IRA :-Eu approvo o parecer 
da commlssao, porque só devemos ter em vista a 
prosperidade e honra da nacão, e nunca a etique
tas e considerações particularés. Ora sendo o tempo 
t.ão curlo, porque o havemos de (IOrder em object.os 
qut• em nada interessa a uac;ão 1 E porque havemos 
de demorar a reunião, da I{U&l póde resultar a appro
vação das poucas leis que se têm feito 'l 

Não diz n constituição, que quando as duas ca
marus se reunirem formaráõ a assembléa geral! Que 
os deputados e senadorcs 'terão assento sem prece
dencía! Que a~ ma terias serão decididas á plurali
dade? Que ma1s falta á regular? Não ha no senado 
uu1 J'Pgimento '! E porque não nos poderá servir 
quando reunidos T ' 

Senhores, reunamo-nos, tratemos de melhorar os 
m~les dos nosso~ concidadãos, e esqueçamo-nos de 
etiquetas, que nao valem a pena de se fallar nellas. 
Approve-se o parecer da com missão: não ha motivo 
para termos escrupulo. 

O SR. J:"A~u E S?uzA. :-Sr. presidente, o parecer 
da commtssao esta mmto bem traçado; acho com
tudo ajustada a reflexão do &r. Almeida e Albuquer
qtte~ para que se faça este convite em fórma de pro
posta da nossa parte, O senado não póde deixar de 
annuir; e i~ hontem se deliberou por votaç~o geral. 

. E como e que se póde entender o art. 25 da con
stituição, que expressamente diz, que os negocios 
se decidiráõ pela maioria absoluta dos membros 
presentes? (Leu o art. 25 da constituição). Eu estou 
persuadido que semelhante lembranca só tem occor-

- rido_ a uma ou outra pessoa em particular, de que 
se nao deve fazer caso. 

O senado não ha de ser de semelhante voto, que 
c~rtamente é o maior absurdo que se póde ima
gmar. ' 

Julgando~se sufficiente a discussão, foi approvado 
o ~arecer. · 

Deu a ~ora e o_ Sr. presidente a~sign~u para a or
dem do dta segmnte: }o, a contmuacao dadiscus
:>ão da lei sobre o fôro . pessoal; 2° ,· dlta sobre o 
projeeto de. lei para regular o recrutamento • ao 
dita sobre o projecto para soccorrer ás vi uvas~ o r: 
pbãos de ~ffi.ciaes militares; 4°, discussão dos pa
receres adiados da commissão · de policia sobre os 
requerimentos ·.·:do pretendentes a empregqs da 

Deus guarde á V. Ex.- Paço da cam8l'a dos 
deputados, em 3 de Agosto de 182fl.- José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de 
Eaependy. • 

lllm. e Exm. Sr. - Accusando a recepção do 
ollicio de 31 de Julho proximo passado~ com o qual 
V. Ex. enviou para ser presente IÍ camara dos do
puta dos uma consulta da mesa do desembargo do 
paço sobre o requerimento de Joa~uim José Pinheiro; 
communico á V. E,.. para sua mtelligencia que a 
me~ma camara já tem dado a direcção a este ne
gociO. 

Deus guarde IÍ V. Ex.- Paço da camara dos 
deputados, em 3 de Á gosto dt' 1826.- José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. José Fcliciano 
Fernandes Pinheiro. 

A camara dos deputados envia â camara dos 
senadores o projccto de lei junto, organisado sobre 
uma proposição do poder executivo, ácerca dos 
conselhos de guerra . feitos a officiaes generaes, e 
pensa que elle Lcm lugar. 

Paço da camara dos deputados, em o · 1° de 
Agos~o de 1826.:-'"'"L~iz Pereira da Nobrega de Souza 
Coutt-nho.-Jose R&cardo da Costa Aguiar de An
drada.-José Antmtio da Silva A/aia. 

A camal'a dos deputados envia ao senado o 
projecto de lei junto, sobre a responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado, e pensa que tem 
lugar pedir-se ao imperador a sua sanccão. · 
- Paço_ da camara dos . deputados,.em ·a de Agosto 

de 1826.-Com as mesmas assignaturas. 
lllm. e Exm. Sr. --.: Inclusas remetto á V. Ex. 

as resoluções da camara dos deputados, sobre os . 
projectos de lei, relativos ·aos conselhos de guerra 
feitos a officiaes geoeraes, e á responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado, afim . de serem 
por V. Ex. apresentados no. senado, com os projec
tos a que se referem. 

Paço da camara dos deputados, em 3 de Agosto 
de 1826.-José Ricm·do da Costa Aguiar de An· 
dJ'"ada.-Sr. João Antonio Rodrigues de Carvalho. 

.. Ulm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados 
tendo em consideração as solicitações feitas por 
parte dos moradores da provincia de Matto Grosso, 
e suscitadas pela indicação 'de um dos membros da 
mesma camara sobre o abuso· de se cobrarc3m na 
provincia de Goyaz os direitos de entrada; iiripostos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 1 de 11 

SESSÃO E}l 4 DE 'AGOSTO nE 1826 33 
.nas mercadorias. que passão para o constimó da 
.de .Matlo Grosso; e observando o que a este respeito 
represeotárão, e informárão as juntas de fazenda 
de ambas as províncias ao governo de S. M. o Im
perador, pela repartição dos negocios da fazenda, 
donde vierão remettidos á mesma eamara os p11peis 
relativos a este negocio, tendo sido requeridos por 
omcio do meu antecessor de 22 de Maio proximo 
pas~ado; concluio, que sendo os direitos de entrada 
um verdadeiro tributo irilposto sobre os consumi
dores dos generos, em que são lanrados. não devem 
por isso ser pagos. senão depois· que os mesmos 
.generos entrarem na província, a q11e são destina
dos, e que toda a alteração feita ao dito respeito 
não deve continuar, tanto porque se -vexa o com
mercio, exigindo-se em ... caminho o pagamento 
do que só é rigorosamente devido depois da 
~ntrada das mercadorias no lugar do seu destino, 
como porque se dt-síalcão as rendas da província 
consumidora das mencionadas mercadorias em pro
veito de outra, para a qual passa n somma desses di
reitos:o porquanlo esta pratica não tem fundamento 
em lei alguma, que assim o determinasse, resolveu 
a camara, de conformidade \!om o parecer da com
missão de fazenda, que não sendo necessnria me
dida alguma lcgislnliva sobrll este objflclo, se 
ofrerecessem ao governo, pelo intermedio de V. Ex., 
as ponderadas razões, allm de se darem as provi
dencias, que parecerem convenientes, para fazer 
cessar csla pratica. tanto mais defeituosa, por isso 
que consta que em 1\latto Grosso so cxig<"m oulros 
iguaes direitos, além dos que são pngos em Goynz; 
communicando V. Ex. á camara quaesquer incon
venientes, que nesta reíórma possão occorrer, e os 
casos em que se faça nece!!SIIria providencia legis
lativa. O que participo á V. Ex. para que suba ao 
conhecimento de S. 1\1. I. 

« Deus guarde á V. F.x. Par.o da cama r a dos 
deputados, em 3 de Agosto de I82ô.-José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de 
B.1ependy. ». 

SessAo em 4 de Acosto de § 828 

PI\'ESIDENCIA. DO SR. PEREIRA DA. NOBREGA 

· Fazendo-se a chamada ás 10 horas, acharão-se 
presentes 68 Srs. deputados, por faltarem com par
ticipação de causa os Srs. Corrêa Pacheco, Cardoso, 
Almeida e Castro, e Duarte Silva. 

O Sa. PRESIDENTE a brio a sessão, e lida a acta da 
antecedente foi approvada. 

O Sa. MAY mandou á mesa uma declaraÇão de 
voto, que por não estar conforme com o regimento, 
lhe não foi aceita. 

O Sa. XAVIER FERREmA apresenton um requeri
mento de Victorino José Ribeiro, e foi remeltido á 
.commissão de petições. 

« Entrou-se. na ordem do dia, e era o seu pri
meiro objecto a continuação da discussão do pro
jeeLo de lei ·da abolicão dos privilegios .do fôro 
pessoal ; mas apreseniando-se • para ella a redacção 
novamente feita pela commissão das leis regula
mentares, requereu-se, e determinou-se a" impres
são, e ficou por isso adiada ainda a discussão. 

~·nova redacção vinha concebida nestes termos: 
« A commissão-das leis regulamentares tendo á 

Vista as emendas otrerecidas ao-árt. '3", e-4°, do pro-

jecto sobre a abolição do privilegio do Côrd, e 
considenndo o que se expendeo na di~cussão, apre
senta as seguintes emendas. 

« Art. 3.0 -Fica em vigor o fôro das causas, que 
por sua nat&lreza pertencem a juizes particulares 
na conformidade das leis. 

« Art. 3. o a- As caus11s militares. que na con
formidade do artigo precedente fic.io pertencendo 
ao conselho de guerra, são: J.o Os crimes militares, 
que dizem resptito á disciplina, e serviço militar: 
2.0 Os crimrs dos militares, ou paizanos contra a 
segurança do exercito, ou do parte delle, em 
tempo de guerra, ou em campanha, ou praças sitia
das, ou embarcações de guerra. 

« .Art. 4.0 -Continua a jurisdicção administra
tiva do juizo de orphãos, 11- a contenciosa só nas 
causas, que nascem dos inventaries, partilhas, ou 
cont11s dos tutores, ou dos curadores. 

« Cessa porém a jurisdicrão concedida na ord. 
liv. I tit. 88 § 45. • 

t'l Art. 4. o a -Fi('a extincto o juizo dos ausentes, 
passando a sua jtl'ristlicção administt·ativa, c a 
contenciosa no que respeita aos :nventarios, parti
lhat=, e conlas dos curadores ao juizo de orphãos. 

« Os bens dos ausentes ficão regidos pelas mes
mas leis, que os dos orphiios. 

« Art. 4. o b- O juiz de orphãos, será em todas 
as partes elcclivo, e nunca poderá este cargo unir·se 
com o de juiz ordinario, ou de fóra. 

« Art. 4.0 c-Os autos findos, e os pendentes 
nos juizos, extinctos por esta lei, e os pendentes 
nos juizos em I{UO a seu resp~ito cesfa ajurisdicção, 
passaráõ ao jutzo a que por esta mesma lei devem 
pertencer. 

« Art. 5.0 - Ficão sem cxercicio, nem indemni
sação os escrivães, e mais officiaes, que servião por 
provimento temporario nos juizos extinctos por esta 
lei : bem como os proprietarios, que tiverem outro 
officio publico. 

Os proprietarios, que não tiverem cutro officio 
publico sendo do juizo de ausentes, passaráõ a 
servir_ no juizo de orphãos; e sendo de outra repa~
t.ição, pass11ráõ a servir no juizo do fôro geral, con
servando ern seu poder os autos findos, cscrel'endo 
no!' pendentes, e entrando em distribui~ão das causas 
novas. 

t'l Art. 6.0 - Os autos findos, e pendentes dos 
juizos extinctos não acompanhados do escrivão pro
prielario, serão entregues ao primeiro escrh·ão do 
JUÍzo, a que se devolvem, o qual apresentará os pen
d~>ntes á dist.ribuicão. 

« Na falta de designação do primt~iro escriTào, 
serão entregues ao m11is antigo. 

« O· mesmo se praticará com os pendentes nos 
juizos em que a seu rnspeito cessa a jurisdicção, 
sem com tudo ficarem extinctos. 

« Art. 6.0 a-Os militares do exercito, e da ar
mada nacional, não reformados, e bem assim os 
reformados militarmente empregados. não poderáõ 
ser presos, fóra de flagrante delicto, senão·' por 
cartas dirigidas aos superiores, ou commandantes. 
os quaes sob sua responsabilidade os farão logo 
prender. e entregar á -·autoridade judiciaria. 

« Esta disposição é applicavel aos milicianos, 
quando os corpos estiverem reunidos, e sem pro aos 
majores, e ajudantes. .. 

« ·Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 1826.~Assignados, os membros da commissão. » 
~ SR. VERGUEmo requereu, que além desta re

dacção se mandasse tambern imprimir o que já. 

9 
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·antes se tinha di~Ulitlo conforme as emendas vcn- E' necessario lembrar da altura que têm as espin
cida~, para ficar tudo em harmonia, e assílll . se gardas, e da estatura de um cavallo; é preciso 
decidia. tambem lembrar da grande robustez, que devem 

Passou-se porta nro ao segundo objccto da ordem ter os artilheiros. Os corpos de caçadóres não . tra
do dia a continuaçàll da segunda discussão do pro- balhão · sempre unidos com- todas a:; forças, mas 
ject9 sohre o recrutamento, e sendo lido, e offerecido nem par isso d!>vemos dei :~ar, de altcndcr á estatura. 
a debate o dos homens, pois que della depende a altura das 

u Art. 3.0
- Ficão sujeitos ao recn1tamento todos pernas, e comprimento do passo do soldado. 

os homen,; brancossnlteiros, e ainda. pardos libertos, . Um homem que tenha. menor passo do quo outr~,. 
de idade de 18 :t 35 :mnos, que não tiverem a seu talvez não o poss:t acompanhar, e daqui resultará 
favor as exct'pçõcs, de que logo se tratár:i. » padecer o serviço. Quanto mais: qual é a estatura 

Petlio a palavr<J, c pelos termos seguimos abriu .a regular dos homens do 8razil 'l 62, 63, ou 64: p'lle-
discussão gadas. Isto 4 e::latura media. 

O Sn. Cu:sn .\ MATTOS:- Eu julgo que nesto Portanto cnmprc olharmos· com alguma attenção 
artigo falta declarar .. a altura do soldado, c a rna- para isto, porque o soldado. que tiver pequena es
neira porque ha de ~;er escolhido. A altura, porque tat:urà, não -·pódc acomp:rnhar em uma marcha 
ha diversas marcadas nas leis militares entre 62 forte aqucllo que tiver maior altura, e por conse
polcg:~tlas, e 57 c meia : declare-se a estarura, que quencia viremos a ter no serviço uma crianç!l, e 
convier, mas é i ndispcn::avel que se marque. cri ancas não prestão nas operações . militares. O 

mareéhal Beres(ord, que era homem muito ins-
QnantJ á maneira de serem escolhidos, acho truido, 0 lord 'Velington, que era um grande gene-

lambem mui lo ner.cs!'ario quo a declaremos, porque ral. muitos officiaes portuguczcs lambem muito 
poderá uma pessoa ter 3, ·4, ou mais fllhos, e não instruidos, c que P.rão muito pralicos na tactica 
hav«:ndo explicação, v_irn a recahir talvez o pezo do militar, entenderão que a altura do soldado nunca 
serVIÇO em tod\JS elles;·ouem grande parte, segundo devia ser menor tle 57 polegadas e meia. 
o capl'icho, c vontildo dos comrn:mdantes. Lo.,"o se ohsen·armos 0 que se pratica na França, 

Por isso será eonvcnientc declarar quo entrem 1 u 1 d 
em sortc·nmt·ntn, 011 que se marque 0 meio, pelo na nglaterra, em J:'Ortuga, c em to os os outros 
qual 0 sen·iço não '':Í recahir sobre um só individuo paizes civilisatlos: se seguirmos os exemplos do 
que tenha !ilhos·, 1·nl:.ro pois, que ha de ser neces- nacões tão adiantadas em tactica militar, póde set

~ qué não resultem grandes inconvenientes .ao exer-sario fazer esta exp\ir.ação. como t.ambem .~. respei~o cito do Drazil. . 
dus polegadas, porcruc o regulamento da J'iifantar1a Sr. presidente, eu nãll sou dos hoJ!lens, que cle~e~ 
de 17~3,cleclara, que os soldados tenhão t2; o·al- J·ão cegamente adoptar comHts novas, mas desejo 
var:í do 15 de uczcmbro de .1809, 58, e a portaria ~ h d b 
de 11 de Junho ele 1810, 57 polegadns e meia, pOl' que imitemos o que a e 0111 em outras nações. 
consequencia acho mnito neccs~nrio, que se marque Grandes militares da Europa têm entendid~, quo 

o soldado não deve ser de estatura menor dé 57 
a estatura. que do\'C ter o soldndo, para ser recru- polegadas e maia, por is. so mesmo parece-me, que 
ta!lo. e corno ha pessoas menores de 57 polegadas e B -1 d h h d 
meia, é nf'ccssario declarar . que este é 0 mi1límum. para o imperio do raz1 , on e a omens e 
Eu mandarei a minha emenda á mesa. . estatura muito baixa, emuito alta, deve adoptar-se 

a mesma regra, não escolhendo para as fileiras, ou . 
, O Sn. Qu~:moz CARREIR,\ :-Eu tenho o desgosto para qualquer corpo, do exercito. a exce(lç.'io dos 
de me não confMmar em parte com as idéas do conductores, musicos, cornetas, e tambores; ho-
nobro deputado. Nos corpos de caçadores, Sr. pre- mens de estatur~ ___ menor_:· dC 57 P<!.lºgªdas.e meia. 
sidentc, não se exige altura do soldado; antigan1ente Póde ser. muito bem que alg~ms illustres dep-ütados · 
se marcava certa altura .para as tropas, rnas erão estejão mais praticas do que eu a <'StP.·rcspeito, eu
tropas da granadciros, e infantaria pezada, porém tretanto conformo-mo com a opinião de grandes 
os co1·pos de cacadores não precisão de ter al!.ura militares • 

. fixa, antes parece que se escolhem solclados b~m Sr. presidente, ·homens, que trabalharão .muilo 
pequenos. no campo da honra. sentirão grandes desgostos por 

Quanto ao mais que disse o nobre deputado, que terem os soltlados de pequena estatura, que não po-.. 
era necessario marcar o sorteamento. para que . não dião acompanhar os outros a passo dobrado, ou passo 
venha recahir mais sobre uns, do que sobre outros. de marcha. um homem, quo tiver estatura pequena, 
nisso con,·enho, c mo parece justo; mas niiocon- não pódo dar um passo do 30 polegadas, c~mo o 
cordo, torno a dizer, com a idéa de que se 1narque dá aquelle que a tem de 62 polegadas, depressa está 
a altttra do soldado, e muito nfenos, que· se fixe a cansado, no fim de qualquer marcha pequena achar-
57 polegadas, e meia, porque em 1\linas, S. Paulo, se fatigado, e o inimigo não encontra quem lhe re
Rio de Janeiro, Rio Grande, Pernambuco, Bahia, sista. Torno a dizer a estatura de 57 polegadas e 
Pará, Parallyba do Norte, e outras muitas provin- meia devcser marcada. Nós não queremos pigmeos 
cias, são os homens muito pequenos, · e ~Zssim não no exercito. 
haveria quem servisse na tropa. . Desgraçadamente pelos sertões do Brazil ba-in-

Por isso sou de opinião, que se não deve marcar dividuos muito baiios. e de uma fraca eonstrucção, 
estatura nenhuma, porqu_c para caçadores os bo..; se formos a recrutar estes homens. dentro de poqcos 
mens de qualque•· altura servem. · . . ··. > dias . estão as fileiras cheias de soldados incapazes. 

O Sn. Cu:-<HA. MATTOS:- Eu creio que niio deve Estes homens assim construitlos. e de muito baixa 
haver soldado de menor estatura do que 57 pole- estatura, são os qne vivem nas margens dos rios,. .e · 
gada~ e meia, as pessoas baixas. ou ainda de certa sugeitos ·a todas as necessidades. Isto não nos deve 
altura talvez não tenhão à rubustez necessaria. e servir de regra geral, porqueha homens, que sempre 
()rdinariam~nte se escolhcrp os pequenos para trof!l- viverão, e vivem na maior.amuencia,.e ~bastan~-a, os 

.. betas, musicos, corrJelas ou . conductores, mas, na o quaes são de frac.-. estatura. Eu deseJana, que uves-
para soldados. _sem os solda~os SQ,,p>fegadas, mas como nem tôd?-S 
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as ~o~em · t· er,_ devemos marcar de n~cessidade, que ., 9 Sn. VASCONCEI.LOS:- So al.gnm estrangeiro 
o mmtnunt .SeJa 57 pollegadas e me1a. qu1zer ser soldado. que mal nos póde provir dahi '! 

Terminimdo o illustre_deput!l do mandou á mesa O mal ve~ de serem separados os estrangeiros em 
a sua,einenda que foi lida na fórma seguinte corpos diversos, fiara formar um espírito col!-

/ . trario aos corpos militares nacionaes, islo é q11e 
« EMENDA .· é IJ'áo, mas o existir um, ou mais estrangci~ 

« Deve declarar-se a estatura dó soldado, e pelo 
'quo t<Jca ao recrut.1mento devem ser sorteados os 

· .irmão~. em que acontecer reeahir a nomeação». 

ros nas (ilciras dos brazileiros nã.o pódo fazer 
damno, antes é proveitoso, porqnc ponpão-se 
outros tnntos braços brazileíros, quo se potlem eJn
p•·egar em outra cousa. Eu estou bém persuadido 
quo os estrangeiros por estas leis não devem ser 
. . brigados, mas querendo-o vo!unta1iamente, não 
hn duvida que se possão r€ceber entre os nacionaes, 
opponho-me portanto a esta distincção. 
Leu-se~menda do S1·. Cavalcanti que tinha en

tretando ~indo á mesa, e era concrbida nestes .termos 

O .. Sn. QuEIROZ CARREIRA: -Eu louvo muito a 
sabedoria do illustre deputado, o oxalá que eu ti
vesse ao menos uma leve sombra dos seus conhe
cimentos. Feiiz de nós se chegassemos ao tempo, 
em que podessemos levar o nOS!;O exercito numa ri
gorosa eraveira, mas est.amos bcn1 longe disso. Os 
-homens não se medem a palmos na campanha é 
muitas . vezes mais valente um pequeno~· do que um « F.YE:'(DA 

grande. Eu ainda sustento a minha opinião de que « Ficão sujeitos ao recrutamento os cidadãos 
se não deve marcar a altura dos sQ.ldados porque 1 · 18 <:>•5 · 
não acho que !;e deva privar um llonwm de servir bra7.i mros de a ~ annos, que não tiV{'rem a seu 
na praça uma vez que não tenha 57 pollogadas e favor as excepçõcs de que logo se tratará. 
meia. Isto não deve ser. · Sendo apoiada, disse 

O Sn. VAsco~CF.LtOs :-Creio que aqui se está O Sn. Lu'io CouTJ~no:- Perguntarei se esla lei 
confundindo a.lei do recrutamento com a ordenan- não é para os cidadãos braziloiros 1 Creio que nill
ça militar. Não tratamos disto agora. Desprezando gnem nisto po•lcr:í ter duvida, logo, sobre 9.nem 
pois tudo quanto se tem dito fóra da ordem, direi vem a rccahir '? Sobre os cidadãos brazileiros. {;omo 
quo .queria que so supprimisse aspalavra~-branco pois sor.í pr~dso declarm· que é para cid;ulãos bra
e ·· pardo. - Torno a pedir que nos lembremos que zileiros 't Nós poderemos fazer uma lei do recruta
agora tratamos nnc de ordenança milit.ar, mas da menlo para os estrangeiros, para um inglez, um 
lei do recrutamento. - allemão, um suisso 1. O estrangeiro não está sujeito 

o Sn. CuNHA ~[ATTO!;: -F..sta ll'i de recrutnmento a .esta lei. por consequencia para que é esta dis
tambem deve trazl'r a altura dos soldaJos. Isto não tincção 'l_Nós fazemo~ 1-:is par~ as outras nações, .ou 
compele só a ordenança militar, Sr. presidente. para os Cidadãos brazlleuos 'l E' consa celebre 1 Esta 

lei uão é para os estrangeiros, se alguns se engnjiio 
Mandou lambem á mesa o Sr. Vasconcellos a se- por dinheiro. isto são mercenarios; servem á nação 

guinte como servirião n qualquer de lacaio. ou bolieiro, 
« EMENDA com a differença de que servem no officio de soldado, 

tt Supprimão-scaspalavrac;-brancos c pardo~»-~ · e á nação. W um homem, que se engaja por tanto, 
J.<'oi apoiada, e assim tambem a do Sr. Cunha durante hntos annos, por consequencia não é pre

Mallos; a como se julgasse suffi~iente a discussão ciso declarações, a este respeito. a lei é feita para 
i~do o Sr. Presidente a propô r a ma teria á votação os cidadãos brazileiros, o não para os estrangeiros. 
disse __ _ -' --~ ·- - ·- ~·-.-- ---- · O Sn. HotLANDA CAVAJ.C.\:-iTI:- (Não foi Oll-

0 SR. HoLLANn.l CAVALC,4.NTI:- Eu quer~ que v ido). 
se ponha em diSCUS!.'ãO a emenda do Sr. Vascon- o Sn. AUIEJU.\ Ar.BUQUERQUE :-Não sei po~: 
cellos, porque não convenho nella. que tanto se questiona. Eu acho essencialisismn a 

0 Sn. v.\SCONCELtos: -Já se fet'hou a discussão. distincção que faz a emenda, a palavra- cidadão 
- é mais comprebensiva. Isto é uma razão muito 

O Sn. Onomco :-O i Ilustre deputado o Sr. Ca- bastant€1, é desnecessario trazer argumentos da .Alle~ 
valcanti tem muita tazão. não se póde votar sem manha, e da Snissa. . ~ -
discussão, portanto deve sujeita r-se a elia a emenda . ·0 SR. Lt~o CouTINHO :-:- A questão é se .d. eve 
que agora veio ·á mesa, e que antes não tinha vindo. substituir a palavra~idadão -:-á palavra-homem o Sn. LINO COIJTINHO:- Sr. presidente, permitta -A palavra homem é termo generico, e a palavra 
que falle o nobre deputado. cidadão não é gencrico. e por isso não é neces~rio 

O Sn. PRESIDENTE :--:Sea. camara convém, póde ir na lei porque se sabe que ·a lei é par~ ,to~.,q o ci-
oSr. deputado fallar. dadào brazileiro~ = · · · · · · 

O ·Sa. HoLLANil! CwALC.\NTI : - Se passasse o O Sn. ,ALMEIDA ALBUQUERQUE: -:-Dizendo. cidadã9 
artigo .tal qual. então eu não quereria fallar sobre .brazileiro, está comprehendido todo o objecto d~ 
elle, mas como se lhe quer fazer emenda. quero lei. . . ~. 
tambem fazer esta~ .cidadãos . brazileiros_- em o SR. CLEMENTE PEREIRA:- Depois ·de . se ler. 
lugar da palavra-homens- quõ se acha, no artigo. oiTerecido a este artigo · a emenda do Sr. -~Vascon.,. 

·O.Sa. PAULA E-SouzA:,..... E' necessario tomar em cellos, cu creio que é desnecessaria essa que .quer 
muita consideraç..'io . o ·qÚe ,acaba de dizer_ o nobre tirar o termo-homem.-c substituir~lhe o termo. 
deputado, .que não quer que . sejão- homens- -cidadão,- e mesmo creio que não póde.Mr.luga,r 
mas cidadãos- a razão parece que .é esta. Comoha nenhum~ porque os libertos. ainda que .n,ão.sejão 
·muitos . estrangeiros, .por . i8so que~ o nobre ,depu'" naEcidos aqui. ainda nascidos .na Gosta da Afric:it, 
tl!do prevenir _qq~ não .st;jão re~rutados, ~iz~!l_do7"" apP.zar .de não s_erem cidadãos, ,ficão suj~iios:,aiüe:
Cidadãos brazllenos - lSto ~ merece mu1ta eons1- _t:rut~ment?. Por consequen~ia.~n~o se _póile usi!(d~ 
,deração." · · · termo - Cid3dão.- Tem-se d1to muttQ a respeito 
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da obrigação, que a lei impõe, e não ha duvida ne- por consequencia onde nella se diz brazileiros, está 
nhurna que a nação, l~gisla pata os cidadãos entendidQ, que é. cidadãos brazildros, pois estes é 
da mesma nação, e não para e~trangeíro;;. que .são obrigados a tomar armas pela patria, r.isto 

Nenhum estrangeiro está sujeito ás leis do paiz não póde haver duvida. nenhuma, e por tanto a 
salvo as leis da policia, asontrasnão o obrigàodema- proposição de alguns senhorer,., que dizem, que a 
neira nenhuma. logo está muito claro que não póde palavra brazileiros, faz dilrerença de cidadãos não 
esta lei recahir sobre estrangeiros. Seria talrez póde ter lugar. 1\Juitos ha, que sendo nascidos no 
melhor dizer-bt·azileiros solteiros, -mas- ci- Brazil, não são cidadãos, mas destes não falia a 
dadãos- opponho-me, por isso que os libertos constituição, ou não os comprehende cJebaixo da 
podem tambem entrar no recrutamento. palavra brazileiros; por que elles não formão a as-

Não havendo mais qu<Jm se propoze!1se a fallar sociação politica do imperio do Brazil, nem por 
sobre a ma teria, procedeu-se á votacão, evenctmdo~ eonsequencia são obrigados a pegar em armas para 
se esta na conformidade do artigÓ, supprimindo- de~ender o mesmo .imperio, esta obrigação pertence 
se as palavras- brancos,_ e pardos- e substituídas umeamente aos ctdadãos, a aquelles que gozão das 
as palavras- cidadãos brazíleíros::.::a patavra- prerogativas da associaçªo e para este é que se faz 
homens,- disse novamente esta legislação, não ha a menor duvida. ·-- · 

O Sn. ·l.tNo Cou·n~HO :- Est.a votação é contra a Disse-se, que a constituição determina, que os li· 
constituição. porque a constituiçàtJ diz- todos os !Jertos. peguem tambem em armas para defendur o 
brazileiros são obrigados a pegar em armas para 1mper10. 
sustentar a índependencia da patria-e nós temos Sim, Slmhores; mas i) que são os libertos t Os li
brazileiros, que comtudo não são cidadãos, p01·t.anto bertos são cidadãos brazileiros : o que quer dizor-
votou-se contra o espírito, e a letra da constituição. libertos-? · 

O Sn. PAULA E SouZA :- Quando a constituição l)arece que quer significar aquelles que não nas-
diz- todo o hrazileiro- subenteuiliJ-se cidadão, e cemlo livres, adquirirão a sua liberdade: a cxpres
pc>rt.anto nada tem a de li bcraçào da camara que seja são-libertos-é neste caso analoga a-naturalisados 
opposto á conslituic;ão. . -porque não importa que seja nascido aqui, ou acolá, 

o Sn. Cu:ltENTE PEREIRA: _A constiluicão diz liberto é todo aquelle, que até certo tempo sendo 
que não são CJdadãos os pret.os forros, c entretanto nosso escravo, não o é mais, e tornou-se naturali
sujeita-osnorecrutameutos, votou-se portanto muito · sado,.só pela acquisição da liberdade, porque elles 
claramente contra a constituição. perderão o seu paiz, c a não serem cidadãos daqui, 

donde é que são 't Serão do ar '1 A que associat;ão 
O SR. VASCONCELLOS:- Isto eslá muito claro. O pertencelll y Esta é boa 1 ! 

art~ 6. o (J~eu) logo o liberto, que não nasceu no Por c(insequencia quando a conslituição diz, que 
Drazil, não é cidadão brazileiro, mas segundo a lei 
uão póde ser sujeito ao recrutamento, quando a con··· os brazileirosde,·em pegar em armas para defender 
stituiçào determina 0 contrario. Nós tomamos a -a pãtaá, -entende-se -cidadãos brazileiros-o li-
palavra_ recrutar- em sentido, in ui to amplo com- berto, que tendo sido nosso escravo, passou a qào 
preh~ndendo tanto volunlarios como obrigados por ser, e entrou depois de livre no gozo de todas as 
consequencia vimos a excluir os esu·angeiros,· póde fruicões, segundo a lei, tanto mais por •(Ue elle sof-

freu.todos os vexames, do seu estado anterior; nisto acontecer muitas vezes que um estrangeiro queira · d d ·d 
servir, e havE>mos de privar-nos deste serviço, e ir eu creio que não pó e haver nenhuma UVJ a. 
arrancar um cidadão do seu emprego para sen .. ir Agora,emquantoao que diz o Sr. Cavalcanti; ó 
na praça, pudendo admittir 0 estrangeiro que talvez muito bern -entendido ; só se devem admiti ir estran
não tenha prestimo para outra cousa senão para geiros em cas() de necessidade extrema, e de\'e at-
as armas? tender-se á quantidade, (ú ordem, á ordem). 

O Sa. CuNRA -~IATTOS:- F:sla lei não trata dos Se estou fóra da ordem, não fallo, mas eu peço 
-que quizerem sl:\rvir voluntariau1ente, trata só da- aosillustres deputados, que não me chamem ã or
·quelles, que vêm coactos; os voluntarios, uma vez dem, aigào ao Sr. presidente, que estou fóra da 
que se r.ouhece que têm uma co11stituiçi1o physica ordem, e V. Ex. ·então me chame á ordem, me11 se
capaz de servir nas fileiras, ~ão alistados, mas aqui nhor. 
só tratamos· dos que vem coactos, são estes, os que O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. ·deputado póde fallar 
-se chamão recrutas, os outros têm o nome de vo- sobre a materia da votação. 
luntarios. · O SR. FEaREII\A FRANÇA :-Meu senhor chame--me 

O SR. ALHEIDA ALBUQUERQUE:-Não sei' onde V. Ex. absolutamenteáordem,masnãomedigaque 
·está na constituição tanta co usa como se disse. Por- sobre a ma teria da votação posso fallar, por que a 
ventura ha alguma implicancia que se declare ~m votação ha de ser sobre esta lei, e é sobre este ob· 
'Outro artigo o modo de· se fazer o recru•ament() a jecto que eu tenho fallado; por isso insto, que V. Ex. 
'estes libertos! De mais este tet·ruo- hrazileiros- me chame á ordem absolutamente; e então obedeço 
tomou-se promiscuamente, como se dissesse- ci- logo. 
·dadãos .brazileiros- e tanlo Jaz a palavra-bra- - O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado póde conti;., 
2:ileiros- como - cidadãos brazileiros -tudo ~ o nuar a fallar. . 
-mesmo. O SR. FERREIRA FRANÇA. :...:_Continnarei pois •. ·Eu_ 

O Sn. CLEHEllõTE PEREIRA :-A camara votou em quizera, que ao menos os estrangeiros fossem admit
ttm sentido, e pretende-se que fôra em outro, -por tidos no exercito na rázão da quinta parte: as nos

-tanto. deve-se reformar a votação ·pois não· deve sas armas devem se confiar aos nossos: nós é que 
_passar "tma votação contra a constituição. havemos de defender a nossa terra, todos nós, ainda. 
; ·o Sa.' FEI\RKIRA FRANCA :-o primeiro artigo da mesmo quando formos vencidos, .· faremos como 

'ronstituicão diz-ü imperio do ·Brazil, é a asso- aquelle touro, de que falia Virgílio, que quando é 
Ciação pÕlitiea de todos os cidadãos brazileiros-. vencido por outro, se recolhe, e dahi ~ pouro. volta 
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eom força dobrada. Nós é que o havemos de assim Não fallando majs ninguem, propoz o Sr. presi-
fazcr. ,dent~· o artigo, .e não passou • . 

9 ~stran~ei~O, que f~r ':_P.Ocido,; tem :ãsyl~ ··fó_r_a . ~eguio-~e O . 
daqu~, c nus.nao temo.s senao a .~ossd t.erra, o ~.osso ·. é Art. 5.• Os milicianos impropriamente alista-· 
Braz1l: nós e que bav~mos de voltar,·quando forJ.oos dos, e que não estiverem fardados;. ou não s·ubsist.i
~~~cidos, com fõ.rça ai~1da maior, :·c:om arí_irno 'airida; rem: de. uma ·honesta, e legal industria .. » 
~~1s forte, e mu•to· .m~u~ valer~so~; n~s · é _que .~av~ Nos -term-os seguintes abrio a·discussão. 
mos de morrer por esta ter_ra, ena~ o~ e~trangeuos: 0 · • B ·. · .. . .· · . . · 
se 05 admittirmos, . há de s-er em umarazão tal, que . . . Sa .. APTJSTA PEnEIRA .-Sr. : pre~Jdente, mus 
não' possão ser damnosos de modo algu•il~ · . • . . de. ~~a vez ten~o-:~e d~clarado a fa'.or·das trop_!ls 
· • . · . · · ' . _ .. mllac1anas, e prmclplare• agora por d1zer, que na o 

Quero nao tem ou~ro lugar onde serccolhll senao é porque: tenhapessoas, que rue digão respeito na 
a .t~rra, onde é. venc1do, ha de .. procurar ·todos os tropa mili~ian.t, , mas . por. · qu., . muitas vezes vi em 
mmos de a defender, 111as ~ out.r~ q~o~ t.em ••!ga;~ par~ lugareS, onde tenho vivido quaes erão as desgraças 
onde se possa recolher, nao lera o me~wo mtere~se dos. corpos milician.os. . . · . . 
na sua ~efeza :_e a fallnr a verdade, n~o . acho mu1to Eu sempreserei .defenso':' de todo o cidadão, que 

--eonvemente, que lhes demos as nossas-armas. · :::--::-:- ' ·vive em desgraça, c oppressão, eis_ porque tenho-ru'e 
A necessidade tem-nos feito entregar-lb'as, ·mas declarado :sempre a favór ~.os milicianos. Tenho si~ 

se esla necessidade fôr . passando, devemos rcha'"7 do testemunhá dos vexames, que soiTrcm. 
Yel-as; e legi~lar, que se lhes entreguem livremen-: . E". por est.e moti_vo, Sr. presidente, que cu queria 
le, oito admilto de mant!ira nenhuma.. . ' a.suppressão do artigo, por me parecer, que contém 

Ora, agora peço aos iltustres deputados, q11e me· mate_ ria a t.odos os prjncipios 'de justiça.,,' e ~quida~~; 
digito se ilfto é fallar na ordem, ou fóra da ordem. : e~qual_ltO . mcl~e nos rccr~tados de l~ lrnh~ os ·~•h-

O SR. Vucmi'CKLLO!I :-A votação sobre a emenda c1anos 1mpropnamente a_h~liHlo~, .e que nao estive
do Sr. ca,·alcanti, é contr·a 0 vt>ncido, por que está rem fardados, ~os qu.~ nao subs1shrcm de uma ho-
1'oncido, que lodo o hl•rnout libPrto, 6. sujt>ito are- nesta, e legal mdus~!,_l4 • · 

1 
" _ 

crulamonto, logo cotntrrchend.,·!;Cdcbano·dcsle nu- .Contendo este artJ.,o dnasr~rt.es, e•! P.as~o aexa 
mero os que nAo aào cidadãos brazileiros, que é mm~r ~ada uma d~ll.a~ de pc! sJ, e dmn emqua_nto 
como diz ll CllDStihil,.ilo ·porqut! a nossa constitui'- á_pnmeJra que ella e lnJ.ust.a, p~rque _ne_nhum CJda
..;;. t: d'IJ l ~ . · . . ·d d" dao podendo por pn•pna autondade ahst.ar-se sol
lf"u . ez 1 erença e cul!'dlos acLJvos, e c• a aos dado deste ou daquellli corpo ·só o chefe tem auto
P.-!!Sivos, por consequcneJa quando sn venceu o ar· 'd ·d· ' · ' f · · ·1' li~ · · .,. · ·· " · · · · · _ 
ligo simplesmonle co11 a suppressio das palavras rt a e para azer t.~ a st~mr.nto, e ~e_mp~e que appa 
b · . d1 · 1 . 1•. rece algum con.trarJo ãle1, dev:eser pumdo só111ent.c 

rancos, e P•!dos! am a a lct compn; umd•a os ~- ó chefe ql!ê .esqueêido do seu dever, .e .t.alvez porsa
bertos, que nao ~rao ~aLuraes d~ n.razJI, mas depoiS tisfazér .empenhos chamoth para o corpo de milicias 
da ornond~ do Sr. Canlcanli, nno. ·é portanto con- 0 cid_aclão a quen:t .. a · kli destinava para os corpos da 
lra O vencsdo. . · · . pri~eira linha, .pretender .porém que o soldado, que 

O Sa. MAIA :-Eu acho quo a emenda do Sr.·Ca- foi obrigado a alistar-se. e te10 servido, ainda que 
valca11Li está muit.o bo111 vencida ; o africano sempre inde~idamente naquelle corpo, seja . punido co,m o 
ftca.africano, e por iuo se de\·e declarar que só ·são outro serviço maio•·· é prin~ipio, ,que não approvo, e 
sujeitos no recrutamento os cidadãos brazileiros, tanto mais quando fica .a porta : aberta para que ~ss_e 
porque estes é quo &~m obrigaêit.o de defunder,oim- ch.efe infractor,dil.lei P\'-!!~a s~tt._isfazer aos seus. ca
perio do Brazil. • . pr~chl)s~ e ·vingançà q~e: a cadâ ·passo terá lugar; in-

O Sa. Pnt:SIDBKTE :-F.stá concluída à vo.iação; tim.ando ~o ·•U:is:erQ .~oldadó qil~ _dev'eir _para: :a 

na 3•. discussão podem os Srs. deputados mandar ~s P~Êç~~te, Sr~ •pre5idei1 te,_ J>?1~o . . ~i'i~.e~d!> ~'hefc' é p~
e~cn~as, q~e quizcrem. . . . . . . , ,3 ""· ·. : !ll~o no. s~ldado '! ,Um .o dehnquen,~e. e Ol}lro o 
=· Ã~s1m resolveu a_ ~amar~ sendo ~nsu~tada, e: .r,éo! E.' :a , priin~~ra· ·v~z -qilc:· 0~çó seme\ha!llil.dol_l
pass<'u-so portanto ao . . '· . . , . . . _ ·'- : tr~nil,' que dcfco·ração" ~e testo . . (.<:lpoiado, ·a.pcita«lQ). 

«,Art. 4.• Os caixe~ros de lojas . d~ bebidas, e, ta- .~e .d~_ixámó~' p~s!?~r: ~al det~rmi~_açã~!ah _t q~ão '!la~s 
~ernas, sendo .solleiros,. c de idade ate 35 an~os_. » : !Q.fe}iz; ·J_tàci . . se.rá . !1 -SC?rte. ~c:_,stes, no~s.~s ~.?n~1da~ao~, 
. lmmcdiatamente-que foi lido disse • . .. . . · l~ ta_odJgn!)s de comJse.raça()J . . . . . ; . .. , , · o . v : ·· . · E · ' · · · ~--.· Qíuill{u~r iotdga, ,qualqticdaltn de ~ega con_des-

• ~R. .. A~co:'!~RLLOS .- u a~ho qu~ se ~eve ~up: ; céi:lile!J,Ç~a, qualquer .inCii~P!>~i~o dá parte ·.~o; ~h'ef~ 
pra,nnr esLo art1go, .Porque na regra geral, e e~ , terá "üm padrinhf\ uril texto Jenal neste artJ"O' ~ o 
Cepções, que. bouYerao. n~s ' OUtros ~aragr~ph«?S ficao mil.i«i~in9,' que s~_'pefsuadia : t~r"\aín.se~yiço ~ ~é~~~~.:~:e 
comprehendtdos o~ ca•x.err.os de loJas d,~ -_bebtdas: · e • yerã:.'elig_~nadó C()ID .a. b.?a f~. · (ApH~a,do! apo,ta~o)~ ;. : 
tavernas, q~e são s~~t~1ros. Porta~'() ~. ~~te arttgo .. . :Diz. q .t;esto da prunear~ par,te4 nao. f!'rd~do.~ 
desnecesa~o. . . · .· . · . . . ... . _aqlli~cu,ri1pi:e.Ja~·er ~itTea~cnça 4(~uan~(l o soJ4~~~ 

O,SR. Ll:co.COUTil'UIO :-Eu sou de parecer, .. q~e ~e. Di!-O . , far~a porque_ nao . quer, 13 d~ qulln~o" ~a,o ' 
não só sesupprima este art .. 4~; mas . todos _os -;~ue p'óde; · ·· · . - ~ . ' :; . . · . · . ·: . . · . ·:::; 
{QreiD p,osllivos, pô~que, o;que é_ est.a]~i,!. Par:a:q~e . . No p,rim~~rocaso ~~v~ se! ca$ti_g~d~, ~ ~u) :s.egpJ!'
servem. ~Lasioslruc~es! . > ·· -.. - ~ - , .. , .·. , .~ ,. : :\ -~(fo.~eu Lçli~fe .ltl~ , dev~r~dtsFarç~,r.ou.espaçar ? .r~
,, ;Parafazer aexcepção da:regra geral, . que, todo .o ~ .g«?_rcd~Jet; ,_ po!S: q~~ :,oJ~()n.tr~ru~ sera~ ... C~Il~.h~_~l,r 
cidadão. deve,pegar. em a rolas, _. para defellder . a .:pa7 · .c.ri_IJle_ .~ Pt;~}>r~~ ,do Cid. a~~() ; . P,nn~t ~al1,11~~~; qua~~l) 
tria; é -esta uma :verdadeira Jei:. de · ,excepçio,: e,não .ll~tam~.s ~ ,façrbd~~e, :· ~o,m : ,911e. a .~~~Pc~!~,«? . ~~ ~~r,
tem!)s·.que ,dizer,; que 1oeaixeiro_ de.loja:.de: be~i!l~ • . c~m~tan.c~.as __ par~Icul~re~ s~ •. mu_!la. ~~~~~mnt~~~:q\e 
que.· o de .. taverna, etc,; é, l!l~jeito.: ao. rêcrutam~nt.o de fardas, barretmas, etc. . . ,.. ·hM: .. . ' 
porq~e .todos:o:.são.e'":geral, e'-isto. nã~ é. êxc,ep~o. , ,,Seodo.*tljuiz .de J~r~ e!Jl)\l~cactír · yi _zntúto~ ~ol:
Apo_io :pa_rtant.oi~ · suppresão · do. ar~1go.. : ~ _, : : :W1 d~dQs"pr~sQ~'c' p~r9-u~ ~ S~!P.Dl!Jgc~cu~ na!>,l~es s~,-

10 
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ministrava meios para o novo fardamento. quando pbilaritropias neste caso não podem ser pratica
Deus sabe o como elles tinbão apromptado aquellé, veis. 
que se acaba,•a de despre:tar! I! .Fallou-se em punir os commandantesdemílicías; 

A nação quer os milicianos elegantemente far- Sr. pr~ident.e, não haveria nenhum, que não 
dados t Dê-lhes o fardamento, mas nunca puna a devesse estar. fóra do seu lugar, porque tem ad;
falta de meios, que o cidadão não póde supprir. milt.ido mtii.ta· gente vadia:· mas de que ser·~·~ 

Emfim, Sr. presidente, façamos a lei favoravelaos. fazere·m-se agora responsaveis estes eommandantes t 
pobres, restricta aos. que mandão, cujos eleiDP.ntos Remediará isto o· passado 1 E' preciso que _se.digâ, 
de gozo são sempre grandes, e não adiantemo_ s ter- que uma vez_ que são sujeitos a() recrutamento, 

devem ser recrutados, por isso acho que deve pássar 
reno ao poder. · • o artigo. Diz elle-os milicianos impropriamente 

Passemos á segunda parte do artigo: (Leu). alistados, e que não estiverem fardados-, mas esta 
Eu. Sr. presidente, não entendo bem o que seja proposição póde trazer alguma duvida, e muit() 

legal industria; se por taes expressões ~e deprehen- favorece os vadios, · · ,._ 
de trabalho proprio, então direi que não acho razão. E qUe não estiverem fardados-. '0 que quer 
parél que um filho familia por exemplo, que vive do dizer esta copulativa neste llagarT Quer dizer; qu& 
que seu pai lhe dá, assente praça na primeira linha. para serem recrutados, é necessario que concorrão _ 
s? porque ainda não tem uma occupação, de que as duas cireumstancias de serem impropriamente 
vtva. alistados, e de não terem farda, o que dá uma 

Este não é o meio de convidar os homens ao tra- intelligeocia muito mais favoravel do que se tivesse 
halho; se porém se quer comprehP.nder os que não usado da disjunctiva-ou-porque. então vinha" a 
subsistem de meios lícitos, então direi, que estes, entender-se que tanto os improprian1ente alistados · 
constituindo diversas especies de delinquentes, de- como os mesmo~ propriamente alistado!!, que njo 
vom ser punidos segundo a qualidad&, e gravidade tivessem farda, fica vão sujE:itos ao recrutamento •. 
dos delictos, e não por aqnella praça. que só d~vem Assim. vem esta lei a conc~der uma especie de 
ter homens morig~rados, e não ladrões, libertinos, privilegio áquelles. que sendo impropriamenle 
etc., etc. alistado$, têm farda, . ficando livres do recrutamento 

Se se quer entender os vadios, sem occupação; ou . o que Tài favorecer muito aos vadiof. porque se um 
officio algum, então direi que outros são os meios va.dio tratar logo de se fardar. livre fica do recruta~ 
de fazer com que desappareça a ociosidade. e se esta men,tQ, . e ·toda a responsabilida4e '!ern _a· recab,b; 
exclue o cidadão da 2• linha, porque o admit.tio o sobre. os que tem a _seu cargo a 1nspeeção das 
chefe'! "'' · - miljcias. Diz mais o artigo-ou nà() subsistirem de 

Concl\io pois, Sr. presidente, que, se punão mui- umn legal, e_honcstaindustria.-P~de haver muitos 
to rigorosament~ as iufracçÕeS dos chefes, e que, em m~ios. de viver sem· roubo, e'comtudo ·não. sef. 

_ -~so mmhuiD se .ire .. o _ millciano de· seu corpo para hories~i:neJ:tte, por exemplo um··. h,omem. addido _a 
assenfar prãçã- ti á ·primeira-·Hnha; · porque-tal-dis- uma·· casa. que nada faz, ou é· um· vadio. úm filh.o 
posicão abriria·· porta fra,nca ã arbitrariedade dos que quer madracear, e que tem a pobre mãi, á custa 
com;.•andantes, que muittJ importa coarctar. de quem subsiste, ele. etc.,' poderá dizer-se que 

Voto pois que se supprima este artigo, e que no estes homells vivem honestamente t ·, 
6• se diga-são exc\uidos- 1 o os milicianos- con- l'ião serão sujeitos· ao recrutamento. T Ha muito8 
tinuando ao depois as mais. excepç-ões. _ vadios· que ·não são_ ladrões, .e que ·comt.udo: Dio 

O Sn. LrNo CouTINHO :-Sr. presidente, o honrado vivem de uma honesta industria, e portanto devem 
membro, que acaboU: de fallar, alguma justiça tem, ser sujeitos ao recrutamento, porque não têm officio 
em que apoiou o seu discurso, mas é preciso que nem: ))e.neflcio, A tropa de segundfl )inha .. é. p~ra 
examinemos melhor o que baa respeit.odos milicia- )lOmens,.casados, homens estabe\e(ulos, enao,pa_r~ 
nos, e como est.tos se fazem. . · · · · llomens soltéiros, é ainda • que nãO· sejão. ladrões~ 

Ninguem poderá negar que muita gente suje~ta ào. devem ser r.bamados para a praÇa. para os ·ra,zer 
r~crutamonto s~ acha noscórpos dir niilicias, Pri!l~' 'trabalhar. 'Por consequencia. apprino o art. 5o·sah•a 
Cipalmente vadtos,. que quanào ~êm que ~a ,recru-: al~uma redacção. _ ' · 
tàmento, vão-se encaixar nestes corpos, ou por li- O S1l. VASCONCELLOS: -Tarnbem"'Sou de opinião 
iíhas direitas. ·ou por_linhas tortas.·-~ os chefes dos que se não supprima' todo o artigo; mas propóréi a 
_t;()rpos mil}c!anos, ou. por ignora~cia de se~~m ~1-es, suppressão destas.palavras-os que não subsistirem 
ou ,não suJeitos ao recrutamento, ou por empenhos, de uma,bonest!l, e legal industria~, porqu~todos 
o~ por patronatos~ os lêm ádmittido, de·-maneira, estes_ ficão- coinprehendidos na_ . regra . geral;. dos 
g11e: vemos 11:ojeos Ç()~pos, que for~o criado§ para milicianos impropriamente a\is\adgs. lli_s~;e_o no~re 
liom~os. casados, homen,s estabeJee1dos, . · ch:e10~ d~ deputado que se facão responsavei_s()s commanda~~s 
vadios~_qü~ 'devião estar·sujeitos aó recrut.amP.nto. que aceeitarem pàra, os corpos de milícias. os que 
~or con~equen~iã: B::fal_!a é d? _comn~and~n~~ em r-e:- não estiverem nestas circumstancias. Mas se es_tes 
.~ber homens, que.,estao suJeitos ao l"eçr~\lam~ilto, milicianos não tiverem meios· de continuar nO. 
·mas é 'tambem dos indi!iduos, que se vã9 enCaixar sérvico das :milieias9 nio 'hão de !!ervir nos; óu.tros 
illegalmente no~ corpos milicianos. . ·.. . . . corpô.'s -~;o éapitão mó r, ou quem está encarregado 
. · E deve_ continuar .a se_r franco, que. vão.encher as de fazer o·réerútamcnto fica sim résponsavel porque 

-fiJe,iras.das milicias. homens que tem ó sé11lugar p'rO- alistou homens, que Dão podiio· ser milicianos, não 
prio em: tropa da priiDeira linha! ,De certo que ~ão. póde Jnisso haver duvida. mas_ estes homens. que 

·._ .,.ortanto. homens sujeitos ao recrtitainento. ~st.e- furão para: a tropa de. milicias, q11e maliciosamente 
jãQ. 11as r@iciàs, estejão onde·. es~ivert1m~ lá se _de- oceultarão as -suas:circilmstaneias deveráõcontinuar 
vem ir busear, de outra sorte não teremos nunca nesse se"içó. não tendo :de mais .. -mais meios -~ 
soldados. . o ;desempenharem~. porque' não podem" (ardar-se r 
· Não''êstamos no ca5o 1le tratar e5te:negocio com :Aquelle; que ·ti.-er -meios para .se.-..ir .c~n~au~ 
idéas philautropicas, mas com justiça, 'porque Ás embOra no seniço, mas uma:w:ez que·esteJa.lmproo-

:-
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priamente ·alis~do, e~ue não tenha· fardamento, 
nem meios para· continuar o servico •. deve ser 
ehilmad.~·á trcp!' de linha, porqueneste·~aso cumpre 
que seJao cast1gados .por terem occultado as suas 
verdadeiras circumstaocias; isto· é, que. não tinbão 
meios de .servir como milicianos. mas, ainda uma 
vez, no caso de terem quem. lhes subrninistre os 
meios, _devem -continuar-á servir nos seus corpos 
YP.specl.nos 

O illustre . deputado terminando o seu discurso 
:r_nandou a m·esa a segiunte · 

« EtiENDA 

« (Sillva a redac~o) proponho que se supprimão 
as palavras do art. fi• - 011 não subsistirem etc. » 

Foi apoiad~, e -disse em segtJ.ida 
~ Sa. : HQr.LANDA CA. VALCA.JITK :-Eu acho alguma 

razao no que disse o Sr. Baptista Pereira. {Não foi 
mais ouvido.} · 

O Sá. QuEIRoz. CAI\1\E.IRA. ·.-Seja-me· p!lrmittido 
remontar a~guma c'msa mais longe para fundar 
:minha c o~inião. As leis fa~ern75e s~gundo as cir
~:tmstanetas e alterão-,se ao mesmo t.emJlo que as 
cn:cums.tanci3:s se altorão. Este artigo foi muito 
bo~ para ot~mpo em que se poz em pratica, porque 
havia necesstdade de · se a~optarom taes medidas~ 
]1ouvc aqui . varios recrutamentos de milicianos. 
em qúe saltirão os commandantes a recrutar para 
~st~~ corp,os homens solteiros, e assim se encherão 
as · ~i~icías. :!-f e homens; que devião · ser . recrutádos 
p~ra · a J~,]'lin ha~ ·e ao·· mesm•J tempo · que . estas 
tropas da l-linha esta vão rnoribundas~ · · · · 
~ Te.in-s~ teit.o já 11lgmna lilllpa, mas ainda e~istem 
IDUitos, . ql]e estão em cireumsJan·cias de !;lerem 
r13~~~~~a.dos~ Yoto porem P,ela sí.a ppressão do artigo~ 
pol'ttue nós_es~mos faze~do uma. loi para o recru· 
~e~~() de. tropas de I• hnha, e quando fizermos. o 
:regulame,nto . para o' alistamento dos dà. segunda', 
então"sedi~á quaes sã;>'os mal alistados; então hão 
~e ·r~verter para=-o .s~ú verdadeiro corpo que lhes 
pertence dejiJstjÇa:~ ·: <. ·· · • . : -

.. :Eu . con.til':eÍ. IJID . caso~. v_ierã~ . depois da . no.s~a 
~n.d~pe_n~e.n,eia~lgllns menm~s do po~o. queqmzerao 
!?~!', • mthctanps, .. e. rn_etterão-se ··na hsta, mas como 
dtsserão-lhes depois quenfló podião éntràrnésta listã. 
ppr esttmm nas circumstancia_s de ir para a primeira 
linha, di5serão ;póis então queremos ser-estrangeiros. 
'

7oto portanto ·pela silppressão do artigo. . ·· 
· :o. Sll. -PAtit_Â SouZA. :;...::Ainda ha.bem poucos dias· 
nQ. -Jl)eu: pai( mandar~o~se · 'pr('n_de'r · milicianos, 
~ebai~Q ·d~::Prt:~~x\0 ·de qué não 'erão' fardado~, 
qua ~do· n_a occa!!Jao,, .em. que • ()S. prenderão,· elles se 
acha_vã~., ll~ parada, proínptos no · seu uniforme ! 1 
Ç~rta!l'ente te.ria. r~sulta<fo . grave . pn;juizo a estes 
Cidadaos, se . o presidente da'.provincJa não decla
rasse que estes milicianos não, erão bem recrutados~ 
(Não foi mais ouvido~) . · . . . · . . · 
.. O Sa~ _ÇE5~R.to .D~ ,,Mnu.xnA: :-:-:Sà~ de p_areeer que 
se s_upprtm~ 9 ;~rt1go~ f!l~S formaria d()s arts . .r,o, 6°, 7• 
e ·ª"' UIDC ·. s.ó •. paragrapbo n_e~tes. termos .• (.Leu). . 

O .Sa~ CuNHA•·.AIAnos:...,. Conformo-me. com .. a 
do'!trin&: da maior parte do artigo .. Tem-se fallado 
mutto• a:.respeito do··recrtttamén\o, •. sr~. presidente 
nunca no .Brazil existirão >leis :geráes para se fazer o 
recl'tltamento •. nem::.para . a< primeira,. nem:. para a 
seg11oda Jinbà.,, havendo simplésmente. o decrelQ. 
de ··1819; · pelo , que • toca,: a ,miliciaS, e· de.-1822, pelo 
que" toca a. tropa d~linha. Diz o artigo. -Os mili-

cianos . impropriamente alistados.-Sr. presidente, 
quem póde. duvidar que um grande numero de 
soldados milicianos. têm·· sido alistados impropria
mmte? · · 

Na segunda linha, nãi> podem ser aÚstados sPnã~ 
lavradores, proprietarios. e fazendeiros, e tudo o que 
não seguir esta regra vai contra o que é justo e não 
deve ·ser admittido. O soldad!l, que fôr indevida:. 
mente alistado na tropa miliciana. deve ir para o 
corpo, que. lhe pertence. isto ·se tem visto praticar 
já muitas vezes · de~erminando o governo aos ins
pectores que tirassem dos corpos rJa 2• linha os 
soldados indevidamente alistados. Disse-o;e que. o 
coronel é que deve re!'lponder pelo· abuso, sim, 
Sr. president~, mas ha de o coronel ser castigado, 
e o soldado indevidamtlnt~ alistado ha de ficar Jl() 

corpo·'! De nenhum modo. 
A lei é clara e terminante : fila diz que não 

poderá nenhum homem ser alistado na segunda 
linha, estando sujeitG ã primeira. isto mesmo dizem 
as instrucções do recrutamento· para a segunda 
linha. Tem-se faltado a respeito do fardamento dos 
milicianos : Sr. prêsidente os milicianos gozão de 
privilegios que devem entrar muito em consideração, 
elles são muito grandes, e quando se organisarão 
estes corpos logo foi com obl'igação de que clles 
fossem fardados, e mantidos á sua custa em razãc 
dos grandes privilegias, que lhes forão conce!lidos. 

lloderá objeclar-se a isto que tnes privilegios se 
não achãoem vigor: se nào os tem, é culpa dos que 
não e~ecutão as leis, qul! -por isso devem receber a: 
justa punição, mas o cérto é que o abuso não serve 
de regra. e que a regra marcada pela .lei é que lhes 
sejão concedidos grandíssimos privilegias, livran
du-os de certas contdbuições, e certos. encargos, a 
que estão sujeitos· lodos os mais cidadãos, que ná<i 
são milicianos. Pois um homem, que goza de tão 
e~ube•·antes privilegias,. não será obrigado a apre
sentar-se . fardado com aquella decencia~ que exige 
o regulamento, sendo este o mQtivo porque houve a: 
concessão deste.s mesmos privilegias a seu favo.r! 
. E' _portanto mnitojusto que se tc~ha declarado 
e~plicitamenLe que os. IDilicianos são obrigados.a 
farda rem-se, . assim com.o ha ben1 poucos annos 
erão obrigados a a~marem-s.e.a sua custa: u~ só. 
regimento era armado,~ cus~ . do estado. os mais 
compravão tudo qí1anto- era·. necessario . para .·9. 
fardamento, como se houvesse de entràr em ordem 
de marcha, bem justo. pagamenio. dos grartdes pri
vile.gios, de que. gozão. . () soldado, <I_ ue tem me.ios 
de ali~1enta.r. a sua .. família, ·que. é lavrador, ou 
negociante, ou artific~ tambem pódé e deve fardar~se 
Sr. presidente, pot:que em Ulll corpo nã.o póde haver 
cousa. mais feia do que a falta de. regularidade. · . 

. Aq~elle, que se não fard!l, porque não pód~. não 
é digno do corpo. e. portantO · deve ser rem9vido:.. 
Tem~se fallado a respeito . de uniformes, que um ás 
vezes quer que seja .assim~. outros de o~tro modo~ 
que o soldado não deve fardar-se a capr1chq c;Je §.e.~,t. 
commandante, que .um . dia quer mais isto, outro· 
mais aquillo.: conc!Jrdo, mas qual. n~q ~et:ia.a Jios·~ 
ventura, se se praticasse no Brazd o mesmo <{Ue se. 
fazia no tempo do grande Frederico, llO principic:i de 
cujo . .reinado s~ começarão . ~·_usar, 'as· fardas. de
grandes-abas, que ainda .existe~. na A1\emim\ia ; fez· 
conse~~ar sempr~ ?. mesmo compriment().de J:a.bixo~ 
Oll chiCOte, OS aD~IS 110 ca_l>t;!llo, . etc., por maneira:. 
que e~t.avão. os solda~-~s ~.tão perfeita. únidnd~;
que nao se .·na um, aprescntar~e ditrerente do outr~ã · 
ainda na mais leve cousa. · · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27 - Página 8 de 11 

.tO SESSÃO :E~I 4 ·DE A. GOSTO ; .lJE-·18!6 
Não seria muito justo. e muito conveniente que 

entre nós se pratir~sse o mesmo; que seguíssemos o 
exemplo ·do grantle Frederico; exemvlo adoptado 
por !odas as nações, por todos os soberanos r 
Grande seria a nossa ventura; e se tornaria então 
desnccessaria esta clausula. · Quanto aos homens, 
que não subsiste de uma honesta, e legal industria, 
isttt poderia talvez ommittir-se, mas · elles vão 
apresentar-se aos chefes dos · corpos, dizendo que 
têm · meios tlc subsi!!tir, conhece-se depois que são 
vadios, que o quw querem é · escapar do serviço d~ 
primeira linha, c-qual será o castigo que ~se lhe deva 
dar? · 
· Portanto ainda isto mesmo, não o acho desn~ 

cessario inteiramente. E' necessario advertir que 
os milicianos das províncias cent.raes não se achão 
nas mesmas circumstancias dos de beira mar : alli 
todo o homem é fazendeiro, é proprietario, lavrad()r, 
ou official de officio, c todos vão para·o serviço de 
segunda linha, mas, Sr. presidente, todos as. pro.., 
vincias unidas fórmão o imperio, todos portanto 
devPm eonconer p<~ra .a formação do exercito em 
geral. Por consequencia eu conservo ainda a opinião 
que emitti a prim<\ira vez, que sendo estas inst.ruc
ções generalisadas no imperio do Brazil, devem ser 
tirados dos corpos de · milícias os homen!!', que forem 
ou ti"erem stdo nelles indevidamente alistados, e 
apoio portanto a doutrina .do artigo. · · 
·O Sn. V ERGUEmo :-Votarei pela suppressão, 

porque acho o artigo mal concebido. Primeira.mente 
tem-se estabelecido a regra . geral, e passou-s~ 
clepois a declarar as·'excepÇões · desta regra. Jâ 'Se 
supprimio o art .. 4°, porque se julgou desnecessario, 
êstc t~mbem está comprehendido nas mesmas razões 
porque eritra na regra geral : o que se deve fazer é, 
katando-se das cxcepcões dizer-se ·· são isentos ·os 
miÜcianos, queestiver~m em taes, ou taes circum· 
stancias. Devem ser isentos · emqnanto ' se consi
derarem como milicianos, . porque aliás' segue-se a 
~ecés~idade de attribuir aos_ commandantes de 
milicias·:ú . direilo de recrutar~ ·quando isto deve 
pértcncer . aós presidentes '' das províncias, . que o 
execulão pelos capitãe~:móres de ordenanças, e :do 
contràrio acbo muitos inconvenientes, tendo presente 
o ' _tlagcllo~ · que cahiu ·sobré toda a 'provincia de 
s: l,)àul_o, quando appareceu lá um recrutador~ fóra 
d,l! lei, porque como Já disse e'la incumbe ·o rt>cruta~ 
mento aos· presidentes:·· · . " ' 
· ' Este recrutado r se apresentou ao presidi:mte com 

o·titlilo dê inspe•!lor, o que fez ! Não, se cançou em 
saber . quem· estava; . ou não .·nas circumstancias de 
eritrar · nos· corpos de primei!'a linha~ de maneira 
qtie se ~ào hou'vesse quem \!lã.masse pela observancia 
da lei,"não 'ficava á província com'um soldado 
miliciano; e creio qtie ficaria ·despóvoada, . porque 
era espan tósa a lista . dos que devião . sen~ar praça 
óa 'primeira · linha, · tiravão-se mais · de seis mil 
hol;nens, ÍStO a5SÍID SUC~Pdia porque O recr.utamento 
nio era: feiló ·em ·,regra: ' mas quando ·se faça em 
.rYgra~ não sei como ·se ·possar~crutar · tim:miliciano 
qué está ··debaixo da .. direcção dos coroneis desses 
c()rpos. " ' · · :' · . 
· . Dir~se;,;ha; que fic-.ão · assim estes chefes com· a: 

pOt:la aberta: para subirahire~ á 1 .. linha os indivi;. 
duo;; ·que: quizerem~ • ~f os presidentes inbibidos de 
f~~erem · ínais soldadQs~ Não ·é assim; porque·· tA· 
mos .uma regra por onde se· régnlem, e se não ha 
systema. de recrutamento 'ha· ordens do governo~· 
qué declarao as ·pessoàs que ·de,·emser 'recrutadas~ 
e quando não obedecerem;· devem ser punidas; .ba· 

inspectores que obser,•ão as faltas que c.om·mettcm 
os• coroneis. . · · · · = . 
· ·Quando · o -inspector examinar quaes são os mili

cianos, que estão no caso de continuar ou aquclles 
que podem ser- recrut-ados para a l.a linha; então se 
dê' baixa áquelles incompetentemente ' recrutados. 
e depois e·que os capitães móres debaixo · da:'auto· 
ridade do•presidente da provincia · os l'ecrut.ão' ; .as
sim marcha em regra, do contrario acontecem in· 
numeraveis.inconvenientes. · -. · : · 

Supponhamos ainda que o recrutador fazia um~ 
exacta escolha, que todos os que esta vão em cir· 
cumstancias de servir em tropa de linha erão esco
lbit.li>s, ficavão estes de peior condicão dos que os 
que não . erão milicianos, · porqu~, "se estivessem 
fóra lteste serviço, podião ou não vir a servir na 1• 
linha, sendo agora .neeessariamente recrutados para 
ella, vindo assim a pena a ser para estes muito 

-maior ·ao,_ mesmo tempo que tinhãojá feito algum 
serviço nos corpos de milicias. : . .. . :. 

Creio que a con!'id,~raçiio que se deu a~ . uni~orme 
dos milicianos é alguma. co usa exa~crada : elle mais 
serve para _ osten~~ção dos chefes do quo para de-' 
feza da patria. Não deve m~recer tanta considera-. 
cão ; sejão fardados aquélle!', que profossão as ar
mas, que tem isso por. oficio; isto .acho muito 
justo: dê-lhe a nação até .um fardamento mas o 
h.omem que está trabalban~O CID casa, cuja OCCU~ 
pação é muito tlitrerent.e, ha de sujeitar.se a estas 
co usas T. _ . ._ . . . . . . . , . . 

Quando se tratar da defeza . da patria, ou . quando 
fô,r. preciso ~pparccér em paràila:. en~o sim será 
isso bom, m:as fóra disto soiTrer ·penit, porque não 
anda ;vestido desta ou daquella man~irar1 T~m-.; 
bem . não . coilve'nho na ·claasula ~de '1Ji1Jer de ho
nesta e legaljnditstrta: ~aqui ~nfra o iubitdo dd 
conhecedor deste negocio : elle deCidirá c_onformEl 
a boa . ou má . 'a traição, que . ti\·er . aos individuas 
m_uitas vezes regular-se-h!' _por informaç~cs meó.-ó,s 
ex~~tas,. e finél:l~en~é é-~~ f&~cto, . quedepende -d~ 
u.~a averiguação . mutlo ClfCUID!Ipecta; que póde pôr 
em ' duvida a ·si.nte' dos inilicimos: por isso deye:
rqcs tira.r essa. cl~ns1,1la. Ponhamos ~is· a excep• 
Ção geriil~ sã!) isentos . .os . mil~ciarios- o governo 
d~rá . as provic:Je,nçias. pa,r~ qtie .não · e.stejão nos cor
p,çis, d.e mjlici~~ aquelles que não d~vem esta'r n,elJ~s; 
1sto. e o que .me par:~ce razoavel. · . _ . . · .. 
_ .. o' s~: CLEMENTE ~ PÉREll\A. :..,..()nobre députadQ 
preveilio-me,,; po,rq!le é de: minha opinião: mesmo 
yoto pela su~pre~~o ~o artigo, .po,t: n.ão .a~ha.~- ~qm 
o, meth?do:e sy~ten1a, que nelle se requer: fot ,bon,t 
qqánílo ,. sé' m~r~o ~ . as ins~rucções, .mas hoj~~ _que 
e!ist~ íi~u\ r~g,r~ g~ral ._determinildaJlel~ :co~~tit,~i~ 
~o •. seg.tu~:-se .. o ,esu,belecer.mos, 11-s excep~es da 
•:rie~ma, regra, :ewr. consequel)ciâ deve-:se snppr~..; 
miro artigo, . pot: .não ser.con(órme com este. me:
ih'odo. :. : · . : · .' · ·' . ",: . . ' · · · · : · ~· " · 
· . Eü quizer;i' que·à primeira· excepção foss.~ ~~tic~· 
b1da nestes . !erm.9~ ~ excep~~a~se os _m•h«:tanos 
etc~ .. (Leu·;)_e '.pprlsso·querm que tam~em se esta
belecesse ·· ti9 proj~eló que o g9verriõ ftze5se· proce
der a . úmà 'inspecÇão rigorosa' nos corpos' de ínili
cias; ' fazendo . dar bàixa a ·todos" as miliCianos, que 
não . se ··.achãO: corripetentemen~e. alistados • por«{ue 
não· ha · ~duvida que do contrario virãi) grandes In
convenientes, ; gozando ;:álém· disto de ·privilegies 
homenvvadios;: que~·~a r. lei -~hama -para".a.tropa de 
l!nha, ,e que;p~rprotec:ção, OU por al~!Ii OU~~ JQO., 
\Ivo• consegmrao:sentar.:-vraça em preJDIZO, de onlros 
pois:a admissão: de-stes faz:coní que• o recrutament4? 
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rteaia aobre os quo sondo recrutados podiào niio o 
eer. 

Ora a lei 1le1·e sor igual pnra todos ; sendo e lia a 
favor d1quelles quo conM!I(Uirito f~Zilr-se milicill· 
nos, seria contr~ os que oito o podPriw ron5eguir: 
supponhamos que se ll"vo faz,.r um mcrulRmcnto 
de 3000 humt•ns que h11 fJ000, t! que tumi.Jl'm ha 
na~ milicias, quem UeTJ ser recrutado: ~uppt>nha
mos quo o nutucro th·~~~~s rhr.ga a mil, r as~im ~o 
\orna o num1!ro total de GOOO IHIIll<'ns: por direito 
devem os 3000 ser t·scolhidos dcntw GOOO, tirando-~u 
de duas P"~soas uma, tua,; so se cstaudt•ccs5n quo os 
miliciano~ illt•galmPnt•J alistadHs nào pod<'m ser 
sujeitos a recrut;11ncnto, ha1·iamos de tirar 3000 de 
:SOOO, o que é mllilo injusto. 

·. Portanto sou t.la parecer que se supprima o ar
tigo, ma~ consel'l'anuo-se a regra de que ficão su
jeitos â primoira linha Jquellcs que so acharem im
pn;priamento alistados nos corpus de milícias, pois 
e~so serviço que lt'm prcsta,!u, sendo contra a lei 
não lht•s púde ser levado emconta de maneira ne
nhuma. 

Sr. presidente, se é um principio invariave\ que 
a~ forças do imperio do Brnil sejiw compostas de 
braços nacionaes, braços da patria, lendo nós pou
cos braços, como quer!'mOs ainda excluir os que se 
vt'm entregar em nossas mãos 1 Nós podemos ler 
uma grande. porçito de forças da primeira linha, por 
que lodos sa hem que os corpos de milicias silo •:om
.postos de homens de~cmbarnçados, que nilo sei por 
que entrarão nesses corpos, e se nt'>s determinar
mos como julgo, que as forças do Brazil sejilo cem
postas mats de braços nneionaes do que de estran
geiros, não podem taes hOiliO!ls deixar de vir servir 
na primeira linha. 

Portanto conformo-mo com o que disse o Sr. Ver
!(Ueiro emquanlo ao methudo do os recrutar, mas 
den:m ficar sempre sujeitos, a serem n~rrutados 
aquclles que não estão dóvidamonte alistados. 

O SR. Aur&IDA ALlla.:QUto:llQI!t:: ~Voto !amuem 
pela supprossão do artigo, mas por uma razào 
muito dill'erente de todas as que se tem cmittido 
nesta augusta camara. Apezar do que hontem diss" 
hoje acho que de\·e admittir-sr. uma dill'ereuça entre 
oalistado o recrutado; este 5• artigo falla de alis
tados que ó cousa dilfercnte de recrutados. A nossa 
constituição obriga a tudo o cidadão btazilciro a 
~errir ao estado, é um principio constitucional, 
.quo não .Pôde admitlir duvida, mas nem todos po· 
dem ser\'Jr ao mesmo tempo. 

Porque razão havemos de n•ís fazer uma lei para 
recrutamento por unws in,trueçües de 1822, quan
do u nosso systema actual é diHt!rento? Hoje, como 
já disse, lodos são obrigados a ~ervir, mas a con
l>tituiçào mosma não manda que sejào todos ao 
me~m(l tempo, por ron,;equeucia deve ser por alis
tanwnto e cslo alistamento deve ser \'Oluntario; 
mas como nem todos querem fawr a sua ohrigaçilo 
$lia sptnlle, é preciso f<•ur o recrutamento; ot'ndo 
assim, co1no so estabelece o principio, que ó alheitl 
do >)'~ll'ma? Não st:i a razão porque aqui so cstabc
lccc ~sta excep•;ão. (Leu.) 

l'o1s 11111 hon1om ljUt: póde ser 11lislado deverá se1 
dispcn$ado 1 lle maneir.1 nenhuma, lima vez que 
esta estabelecitlo que den•n1 sonir á nação, dewm 
ser alisludo~, e se n~o vierem por St!a liHe l'Ontml~, 
dovern ser compl'llitlos; que unt flqta~ is('.nto rm 
quanto outro fira sujPito, nilo <' ntt'lltlt', nem tão 
poucu ronto pôde ser in.posta IH'na i\ uu1 hontl'm 
quo veio TOlnntariamcntc nlistar-so 1 Silo principios 

alheios ao Ms~o !ystcma. Voto port8nto pela sup
pre~sào do uti~o. 

Tenninantln ent.'ln o debat••, julgnu-so sufficieote 
e sujei lo o artigo 1Í votação, foi supprimido. 

O S11. Cosn AGli!AII por inrontmodado se reli· 
rou com far.uldadtt do Sr. pntsitlente. 

Sq;ui•J·~tl n.1 ordem do trabalho a continu~r3o da 
discus~ão no projt:r.tn do lei para sor.corro das viu
vas e orphit9 dos nnll"ia<:s militares, lida por~m a 
nova rPdar.ç~tl aprt•scntada Jlt'las comtni~~órs de 
lnzeuda o guerra, confol'lue lhes f<lra incumbido, a 
pedido do Sr. Va:;concol.los, deciditrso que fosso lÍ 
i111pressito, ficando portanto aiati ·~ atlia!la eola dis
cus:;iiO. 

A redacção era concci.Jida nestes termos : 
« 1.• O governo llca ~utori~ado para fazer abo

nar pelos cofres nacionaes n titulo dl! monte pio, e 
corno r,•rnunerarão d1~ parte de senicos ás viuv~s e 
orphits dos otllci;;cs combatentes do eiercito do Bra
z i I, que scmpruseguiriw a cau'a do imperio, e da
qtH·IIcs ollicia~s, que scrviriw, c morrr.ri10 no llra
zil nntes da intlepetllh:ncia, a motatlc do soldo, que 
rorrespundi.l a s•·us finado> maridos, e pais nr. caso 
rll! ,ercm n'formados s::gundo a lei de lG de ~tem
I.Jro do I '"i!IO. 

« 2.• Eslo rno>mo bencflcio é cxten.sivo ás mães 
\'iH v as, e irmãs solll'iras dos omciacs militares, 
que erito por oll•'s soccut-ridas e amparadas. 

• 3.• Exceptuão·sc tksla disposição as viuvas e 
irmils orph;"t.< , q>li' rccf'uem dos cofres nacionaes al· 
gurna pcn>ilo a titulo tle monte pio, l'SIIlola, remu
neraçito do serviços; ou tenl propriedade de ofiicio 
emprego ou incumbencia, cujo rendimento iguale, 
ou exceda iÍ quantia que pela uisposi~ito da presente 
lei fira pcrli!nceudo fls \·iuras e orphãs agraciadas • 

. « 4.• Em qu.1lqucr ti estes easos ha opçi10 de 'l"en
Clllwn los. 

• 5.• Firão ignnltllente excluidas deste beneficio 
as ,·iuvas do ~ olliciaes, que ao tempo do falleci
meuto de sous maridos se achav~o delles di\·orcia
das tl u culp-.rl'lmentc separadas; e aqul'll<ts orphils 
IJlW ririúo apanatla s de seus pai~, e por moti~o t.lo 
Sl'il irn ~gnlar proeodi1ncnto ni10 erão por ellcs alimen
tatla s.- ,\ssi;!nados os memi.Jros das commi ssôcs. 
- V•.'nt: itlo o ::ir . CaYakanti, o em parte o Sr. Sou· 
za Franra. » 

Ent ct.Ínst'tplcncia da dcci>iio que a ramara tomou 
a esto rc~peito, peuio a palavra c disse 

O Stt. JluU.A:'iD.\ C.n-ALC.\~Tl :-Sr. presidente, 
quantlo l't'ÍO d~ com1ni»~o o projerto, cuja retlar:
çito sl! tnantlól imprimir para entrar em discussão, 
CU qtiC I' r<\ 11\l'tliUrtl tlcs;a COIIllllis~[lO, uisso 05 mo
li V("• qnt' nu1 liwrito a~si~nar este proj ceto, não 
oi.Jstante conht•cer a sua t!isformidade. · 

As tliseu s~lics h;n·itlas tles1ln rn tão sohro elle 
ll'm-nu~ c.onlinnatlo no meu juizo, mas trrn-mo 
feito ao !llcsmo ten1po conhecer, que não chrgaria 
ao fim, a quo me prnpunha com a mitrha condes
C•!ndt·nci ;l ; fl i\ ÍS sendo este o de const' guir na pre
~ente ~c"i\0, um resultado qualquer, faroravel ás 
desgrJ\'adas Yiuvas o orphhs dos militares. Ycjo quo 
é n1.1lu;;r .1tlú pela complicação, 1'111 quP se acha o 
pn•jer!o, IJUC inrolvenilo·nDs cada ui.1 em maiores 
tlisrus;l>l'S, ni10 scr<Í possirel passar no curto cspa~ 
çn, '["<: nus n•sta. 

ht:t t'il'runlstancia th'n motivo nfl pn:jl'clO sobro 
a !Hl'>Ina mntnia, que j:t (,,i por mini ,1preh'ntado 
<Í rntn<~ra, c qttt' ll'tnln jit sido tomad<' aqui ent ccn
sitkra~iJO, tlcl ibcrou-st', quo fosse remellid<l ã com-

11 
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1fJissiio para d.1r .sobro cllo o sPu parecer ronjunla· O S11. P .HIL.I. SonzA:- O .Sr. tlepntado, otle• 
mcnlt• 1'om ns t'mentl«s, que se fht•rilO <lll pru;t·clo rrco r~lt• prnjt~c tn como t' lll<'ndn 110 prujecto novo; e 
da nwsm3 eummis'a••. se f(\r apointl~. requt•r que sPjn impressA. O no~~n 

Q~>alqu e r quo fll~~~ 11 rado, 0 meu projcr.to n.\o n•gimenlo rnantla que ~Pji10 impres:<as ns Nnt·ntlas, 
l!_ppan•t'"ll na CUIIIIHis~i1 o, c cumprt'-me tle noYo Jll· ·portanto não pütle hnr.~r nisto nenhum inconve• 
s1stir ntl 'llll' eut•·ndu st>hrt• n nt•res>ÍUil tl ~ de se to- nicute. 
Jn:trcm pro,·it.lcncias 11 rsto rcspeitn, o eis a. razao O SR. n.\PTtsn l'r.nFJnA: - F.st,, rmc~tla é uma 
purqno peço a c:;ta aup;usta camara, que sep 1111- nol'a ki, feita sohrr sy::tema novo: o ohjt!Cto é o 
:prcsso tau1Lem o mt·u prttjt.clt>, pJra dia de<:tUlr mc~rno, nliiS i!S ha~e~, rm qur. se fundão, ~i10 di,·e r,. 
da preít•rcuci ~ em Ct>ntpctcncia cum o da conums· s<~s. A lei quf' est~ 1'111 discu~:<1Hl totnou por baso o 
5ào. rrnH•tliar ns m•t·es"idades das viuYiiS " orph.is dos 

O SR VAsco:-~~F.I.J.Os: _A rnmara trm nwthodo oflici<~es milit~re~, o dar llll's um ~u!Jsidio rorno 
certo do traiJalh~r, tkterminatlo pdo rr~:imento, e ret ll llnrr<~ çito , e o nobre deputil<lo ft' 7. um projccto 
toda n·z que qn;,Jquer Sr. tJ 1•putado s~iil (ôra da or- de lei, em _quo quer ~u e. n.io ~e.pilgll0 .-omo ut~' A 
dcm, deve sPr charn<~do il clla. A camara jul;;o u este remuneraçao, quo srp uma tliVHln, qu•:. a na.,.ao 
projeclo ma teria de delii.Jernt;ã o nàc pôde purtanlo! deve pagar a essf'S. tle~grn_çatlos: e tleb~IIO dr~ta 
ser ad111itt ido Otttro em ~~·u lugar, ainda mesmo j ~asc formou um prOJcclo: e uma rdutaçao du pro
sendo este rejcitadn . l'nr con>Pqueneía não púde. Jecto ern dt scussao. .. 
ser aJ!mi~sivPI a proposta do nuLre deputado, que O Sn. VEIIGUEIIIO:- Mr~mo pelo moti,·o; que 
fallou muito fúra da urdem. acaba de rxpur o · i Ilustre dr.putaclo, isto é de sol" 

O SK. t\Lltt:n>A R ALnPot:EilQUF. :-0 íllustro de- este projcctu offcn•cido cnmo emenda muito diverso 
pulado ofhorece u1r.a cn1onda, acho que cita devo do outro, é que ~e ,·e ser ad~nia_ido; ~c ?llo dissesse a 
igualmente ser impressa. mesma c~usa, nao era pn:c.1s_o nnpnm1l-o. mas .uma 

0 ·• . vez que dtz cousa dtH• rs~. e e relnttvo a este oh)ocl<> 
. - Sn. Ptlt:~toF.:nR.:- Jo. ner;~sano attender que d"vo imprimir-se. Acho p .. rtanto muito convenien~ 

nao e enwnd.1, mas s11num [H·o; ccto novo. . I que elle seja impre:;:;o. . 
O Sn. lloi.LA:'iU .\ r.., V~LCI~Tl :-Quant1n a catletra ~· Consultando então o Sr. presidente . n camara a 

esteve orcupada P"lo Sr. ~·tce-pn~~HI P nlc, d~termt-. este rc~peito rP-soll'cu-se qne se imprimisse tambem 
.n~n-~o qutl. fMsc rst t! proJl'Clo ou ~·m e nda a com- 0 projeclo do Sr. Ca,·alcanli. accitand~ro a camara 
.nuss~o, p:trl o ~utro vtr tlc accordo com elle: . como emenda ao outro pn>jeclo. · 
_ O Sn; Souu l•ti\:I'ÇA: - Se l!ou r e c~ro ~ao fu1 Em sc"nitla pedio a palavra e disso · 
meu. tu crmo que o novo pro;ecto, nao pude ter · 0 ' • 

lu"ar se nàu para emrar na ordt•m regular ous Ira- O Sn. VAsco:-~cEttos:- Sr. prestdr.nte, eu quPr() 
balho's. fallnr ~obre object-os de muita urgcncia. Ahi está 
· 0 s M \. N d' V . E uma lei do senado subre tachigrapho~. rprlnt,tores, 
. _ ~· ' .. lncos' :otTO:>to :- 0 ta, em q_ue • . I. ~outros empre"ados para determinar o ga~to com 
.n~10 veto a ca.mar.1, decldttrseque fosse a r.omtm~- ! a t~ch i ra hia ~ 0 m~s ml) com a redacrão do lJiarw 
sao es5o prnJCct.o, sendo coiiSIU<·rado. entre as ma1s I é nec!ssa~io 'que n<\s cuidemos lambem em um 
em.cn~as. . semelhante projeclo pois que o Oíari" anda muito 

O Sn. I.I:oto Court:lno: ~Eu P~tou mmln bem 1 atrazado, não por cau~a dos tachi graphos que $ii() 

lom_brado, do IJ'"' so dec1d1o a respe1to do novo • exnctos, mas prlos rcdactnres, e pt'ln imprl.'ma. 
proJecto, qJc o noLre deputado offcreceu. I Não sei porque a .commissito da redacçno não tem 

As cmrtu!a~. que íor i111 otT,~recidas ao principio, feito um c.:lcnlo dos assignantes, ou dos lJiarios que 
forâo á comrni~~iw, p .1r~ as Inmar em consideraçãu, I se vendem, e das despezns que se fazPm C''m elle, 
mas a respeito t! cs ln, fui apoiada a urgencia, que para assim poder-se form~r um plano de organi~a
'nilo foi vencida. Dis to c~I.OII lelllhra!li s~i nw. As ou· cão, e vermos sA andão os IJiarics mnis arliaulados 
tras emt•ndas fnrào á com missão. ma> apezar de srr do qur. vão, pois nin:;-uem quPr lt'r papeis de histo
'pe<lida, e apoiada a urgcncia desta, não foi appro- ria antiga, o por isso n.io se vendPm, e· se fa1. uma 
vada: grande tlespeza, quando podia resultar 11inc!a \ntr<> 

O SR. ALMEIDA r. ,\ LUUQm:nucE: _Eu QfTerrco 0 para a fawnt!a pou.l ir~ , portanto _filllo nisto para 
projccto como emenda, c CUIUU tal, peço que seja 'que ods Srts. da c~·mllli~S~O tle red~rç~o tomrn~ ·~~7~::i 
1murcsso. · ex pc !On c, e .na~ esp<>r.l'rnos para~· r aon• c t.s 
- r , . dar, eu rcquetro Isto e Julgo de mutta urgr.nc ta, nbo 

O Sn. \ ASr.ONCHJ.os: .-0 honrado mrmbro nao quero por hora esrren•r indica~ão, mas tlr!'rjo quo 
póde otf,!rec~r csl~ pruJnrto corno rmcnda, o sr.u isto sirva á cornmissão do lembrança para nos dAI" 
.nobre autor e quo ha de d1zer se o quer olfereccr estes esclarecimento~. e se tomarem nl0umas me-
como t.al. didas. 

O Sn . Hor.uNoA CA':AT.CA:\'TI :-Eu otTercço cu mo o Sn. ~f.1u :-Não p6de deixar de ser rscripta a 
-emenda, e pe~o que so tmpnma. indic~cilo, se u illu~t1 e deputado a quer fazer, nho 

O Sn. P .w u F. Souz.l:- O Sr. t!eput.1do foi só prlà nrdcm dos trahalhos, mas tamb<'m pela ,,c ta 
mrmuro da rommiss.io, n~o ronc:ortlou rom ella, que se deve rcdi!)ir com exactidào. . 
o!Ten•re um projrc lo romu emcntla, qo_al.~erã a ra -~ Adrrrtindo-se porém, que era lambem de muil.
.n_o porqu •~ havrmos t~ll ohstar a IJUO srJa t~pr~s~?1 urg•~ncia a ultima parte da ordem do di o, já a rnu1l0 
.N.1o se pc.rd<: n.,da,. p()ll•~ ser •zue na orc,1s1ao da dt~- adiatln, !icou 0 nt>gocio rr:sprcti,·o 11 reda<:çiw, para 
enssan ~PJa ndrmtt1do. Isto pareco que é uma espccte de \lo ~e tratar eu1 tompo com·onicntc, t[UJnrlo u 
do cnpncho. iltustro autor da propost~, apre~r.[Jias>n li l!td!r.,-

0 Sn. PRF.SIIlE:'iTR'- ~!ns cu crdo, quo n.io 1!{1 ç~o; c inurwdiatanll'ntc leo o Sr. Mai11 , o ['·HCC'flr 
pódo m.1ndar imprimir unta Clll<'llda, qnc não foi da commis"àn de p<Ji ic ia, sobre o rrqucn~nl'nlu ti. 
~Wj;3tla ul>j•·cto de de\ihcraçi10.. .Manucll~o!lrigues do CnCI'a[ho, c SaiHnoJ ranmco 

J[ 
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KatheirO!, que se baTia já lido na sessão de 20 de 
Julho, e ficára adiado por oito dias. 

Sendo offerecido á discussão, disse 
O SR. VASCONCELLOS: - Sr. prMidcntA, eu me 

opponho ao parecer da commissão: porque nós 
queremos que o ministro de estado dos negocios 
da fazenda economise, e não é ju~to que andemo~ 
nó e mesmos a augmentar u despczas: eu julgo que 
para o serviço da camua e das commissões ba~tão 
tres officiaes; tres homens fazem todo o trabalho, 
niio é preciso mais gente, procuremos diminuir, e 
não augm~ntar os empregados. Tudo é ajudantes, e 
mais ajudantes: se assim Tamos a multiplicar o 
numero de empregados provisoriamente, e dar or
denados, onde irão parar estes gHstos I 

O S11. C••IIHA MATTOS :- Sr . presidente, eu que
rendo evitar a multiplicidade de empregado8 da 
casa, fui ao almanak, e não o achei tão grande, que 
induzi~se a necessidade de o redulir. 

O S11. V ASCO!ICilLLOS : - Um dos nosso~ almanaks 
então está errado. 

O SR. ALMEIDA F. Atfll!QUERQU~:-Sr. presidente 
este negocio não pertence á camara, que se requeira 
a quem compete. 

O Sn. MAIA : - Est.e em prego não é criado de 
novo. já está criado pela constituinte, e ficou 
criado. 

O SR. CLEMENTE PEIIF.IIIA:- O que ~e poderia 
dizer, é que o emprego é nr;cessario; porl'm que 
não compete á camara; portanto conformo-me com 
o parecer da com mis~ão. 

O SR. VASCONCELL05:- Sr. presidentE!, não se 
crião empregos publico~, por pareeere~, o que a 
assembléa constituinte fez, foi tudo provisoriamente. 
Eu não vejo lei a este respeito. 

Para criação de novos empregos é preciso muita 
circumspecção; no despender os dinheiros publicos 
é que está a principal chave da 8dmini~tração. Os 
officiaes da casa se hão de nutrir é justo, gaste a 
nação, mas não a sobrecarreguemos com despezas 
superflua~, ou pouco necessarias . 

O SR. Sou;lA FRANÇA:- Sr. presidente, na as
sembléa constituinte criarão-se alguns lu~ares 
índispensaveis para a marcha dos negocios, e a 
camara approvou o que a commis~ão de policia 
propoz a este respeito: es te fui um daquell~slugares, 
que a commis~ào propoz como necessario, e a 
camara approvou, o empregado foi depois despedido, 
mas tem a propriedade, e quer agora tornar para o 
lugar onde fui provido. 

Portanto eu lambem não me conformo com o 
parecer da commissão, e requeiro que fique esse 
negocio adiado, até pas~nr a lei, que se fizer para 
os empregos da cama;·a, cujo provimento talvez que 
deTa pertencer á mesrna camara, ao menos fique 
adiado até que a lei lixe o numero d~st es empreg:•
dos, e a com missão que dê o seu parecer para es8a 
lei. Peço o adiamento. 

Sen<io o adiamento proposto, e apoiado, foi tam
bem approvado !em di scussão. 

Novamente pedio a palavra, e sendo-lhe conce
dida, disse 

O Sn. VAscO!(CI!LLOS : -A commissào de policia 
tem-se esquecido de um negocio urgente, não !e 
tem importado com os livros; se se quer no archivo 
l!llber alguma cou!a nada se acha. 

O Sn. MAIA:- Este negocio não fui declarado 
urgente, é o que posso informar, e que ~e predsào 
collecções de leis de~de 1820 até o presente. 

O S11. VA'I.ONCELLOS :-A indi caçito do Sr. Hol• 
landa Cavalcanti dorme lá na comrni~siin, venha o 
parecer por escr;pto, c então eu darei a minha opi• 
nião. 

Seguio-se o parecer da comm1ssão de legislação, 
lambem adiado da ses~ão d<1 20 de Julho, sobre o 
rtJquerimento de Fn1u cisco Dias dt! Castro. 

Sendo novamente lid o, entrou em debate e disse
O S11 . Cnuz FE"IIEiliA:- Sr. presidente, cu ap

provo o parecer da commissão, que me parec& 
fundado em toda a justiça, e com ella entendo, que 
o supplicante se acha nos tt'.rrnos de conseguir a 
imperial insin uação , a p<•zar do que a tal respeito 
decid io o desnm bargo do paço. 

A ordenação, é certo, que em taes circumstancias 
não dá ao ~upplicante direito para a insinuação, e 
ncr;a ndo-a o desembargo do paço, decidiu estricta
mente seguudo a letra ua ordenação. Ma~ é a orde
nação que unicament e nos rege 1 Não: em os casos 
ommis~os, nos deve lambem reg ular o di reito com-
mum, fundado na razão e hom senso, adopt .1do por 
todas as nações culta~ da Europa, e mandado ob~er-· 
var pela lei de 18 d" Agosto de 1769, e nc> te caso 
se acha a especie presente. 

Se attcndemos i• doaç~o dnrantP. a vida do rloador, 
vê-se que e lia foi- ca1rsa do tis- circumstaneia: 
privilegi ada em direito , e qUI) nilo pôde dt:ixar de 
ser auxiliada pela razito, e humanidadt>; nito foi re
vogada por morte <lo mesmo rl oado r, morrendo ~ lle 
com testam<>nto, donde se d"duz urna tadta confir
mação a respri.o da me>ma doa ção , o doador !'ra 
um ecclesias ti co, c por com;eguintc sf'm lu· rdeiros 
forçad os a quem ddra udar, e sem o risco de cahir 
em mendicidad e, pois que isso não constituía o seu 
patrimonio, tll ndu elle demais ainda muitos hens. 
Ainda poderia aj untar out.ras boas razões para apoiar· 
o parecrr e a minha ori nião, mas ju!go que bas
taráõ es tas para lirm ar a validade da doação em
quanto á vida do doador. Passemo~ agJra a consi
derai-a depois que ellc morreu. 

Existe, como ponderri, o tP~tamt'n\o que não 
revoga a doação. mas antes não fazendo della men
ção. ou não incluindo es~r.s bens na ma ssa geral, 
parece tacitanwnte ronfirmal-a; existe o consenti
mento dos herdeiros imtituidos, e mais partes inte
ressadas. o que finalmente vem tirar t.oda a duvida, 
pcis que se póde tomar es te consentinwn to como 
uma nova doil(:ào . 

O desembargo do paço decidio conforme a ord'l
naçiio, torno a dizer, mas nem a ordenação é tão 
clara que nilo deixe duvidas a tal respeito, n~>m tilo 
boa que se haja de interpretar contra o dire i lo co m
mum re conh~:cido por todas as nações, e como só áso 
camaras é que compete o direito de interpretar a. 
l•~i. e não ao desembargo do paço, voto pelo parecer, 
co sustento . 

S!'gui rão-se a fallar mais alf!uns senhon)s entre 
M quaes o Sr. T~ixeira de Gouvêa, que mandou por 
llm á me.>a, a seguinte 

« UIENDA 

" Que o supplicante apresente por extenso a. 
verba do tcstam•~nto para instituição de herdeiros,. 
visto entrar em duvida se o snpplirante tem pleno 
domínio, ou só o usofructo sobre a propriedade em 
questão. 11 
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Foi npoi~d ,,, (I) mn~ r.h~gAd~ a hora de fin ,, lisnr 

a ~es!<iw, li c ou a tliscus~ito . adint111; c, o Sr. ~resi
d!! nt" tl~u par.1 nr.lem do dta se:;tuntP: 1.• Conti
nunç~o da di~<'US>ilo dn projl'r.to de Jt,i sobre a 
li~Ndat!,, do imprensa. 2.• l'rirul'ira tli~russão do 
prujo•r. ln tl•• lei vindo tlo1 st•nado, det:lar.1torio ao 
..r!. H• ~ I• da cnn~tiluiçilo do impcrio. 3.• Segunda 
discu~s.in tl11 pn•j!'clo de lei sob r~ o c uno jurídico. 
li.• Lottura de pareceres e intl i ra~ücs . 

LH.1nton·~o a sess~o ás 3 hom~ da tarde -Jus( 
Ricardo> da GoHil Aguia·r dt AndradA. 

JIESOLL'ÇÚES IJA CAMARA 
lllm. c Elm. Sr.- l<'ni prt•scute á camara dos 

dt·pulndos o allicio de :n do mez proximo pas>ado 
em qu e Y. Ex. parlitipa o inconYcnionte ponderad~ 
IJ,, Cólltllll'a dog seuaJores pura ~e n ãr> julgar prati
canJ! por ora H n uniiiO pcrmilliúa nn ilrl. til da 
cuns:iltacão. · 

1:: n ·cvn lwcondo esta camara a uccessidadu ur
gculu ,1,• prompta prtll·ido·nria p~ra c•>tJSt'"tJir-sij a 
ultim •".~atl lauto dus prujec tos llt cntionado~ no dito 
ullkio, co uto de onlros, quu se aclt;w em di~tussão 
em rlluha,; as carua ras: resolveu ~nbtf> n indicacào 
de 11111 ttij so•us mcmhros, e de confnrmidnue co1Ít o 
par .. ~l' r d,, com missão dn rcgimcnte interno, propor 
av scnatlu a aduhito provisional do n •(l im en to do 
lll_t? mu ~<"!tado na pnrto respt'tli,·a ao acto da reu
Uiao da~ rnn111ras, qtw para ~ssc fim approra inleri
name ule rumo rr:gimenl o comn tum, por se não 
?!l crer.t!r JJtcunnnH·nte algum na sna pratica, cu mo 
Ja rno:;trou n cxperiencia 1111 proxima n•uniilO das 
camaras .. O rp1~ participo ft V. E~. para que St'ja 
communtcatlo a camar;~ <los senadores. 

IJuus guarde á V. Ex. !'a<; o tla ra111ara dos de:pu
tatlos, em 4 de Agosto tlc l;:.'?.li.-Josi /licardo da 
Gosta Agui((r de A11drada..-Sr. João Antonio Ho
drigues do Can•alho . . 

111m . P. Exm. Sr.- Accu~o a rcc~pçà o de dCl us 
ollicltls datados tlo 1• do corr!'llte mcz, com os quaes 
V. Ex. por ordem de S . .M. n~l111p r.radur rrmctteu 
para serem pre~rul•J~ [t cn rna r,1 dos dPrlUtados duas 
?Onsuhas do cvnselh~ tla fazeud~. c o'nlros p~pcis, 
relnltvos .'1 Hlttlulad~ Jllnta rlc faz!'nda da provinria 
de ~c·rl'lfH'," 11u llo\O imposto sobre a aguard ente 
fabnr.~tla c•m l't•rnamiJuco, c c·m resposta participo 
á V . .Ex ., parn quo• suba no conhec im ento do me~mo 
au~usw >enhor, quo 11 mesma camara já tem dado a 
convenwnt.t• rltreo·d10 a r~t!·s lll'"OCios. 

express~ os Srs. Costa Aguiar, Cardoio, llricio 11 Ca
v;olo:anlt: tl ~em hutll-·a particip3dtl os Sn.llarros 
Leit e, Alm ~ itln e Castro, u1b0 e Frnno:a. 

O Sr: presidente detlarou nbt•rta ·a !ess.\o, e o 
Sr. bla111 leu a acla da antecullcute, quo foi appro
ada . 
. Não ha~endo expt•dicnte, seguió-se a ordom do 

tha, ~ o Sr. Lcdo leu a no,· a rooacçi10 do resto 
da let, sobre os abusos da libordude dA imprcns11 
que vinha assim conr.~bida: • 

« AI\TIGU3 ADDITIYOS AO TITl:LO 3• DA LEI DA Llllf:l\• 

DADE D.\ lliiPIIENSA 

Da eleição e formação do jury 

• Art. 1.• No ullimiJ m~z de cada um :mno, os 
l'i garios das parochias, por agora, o os juizes dt1 
paz quando os htlllHrem, remctlt~rhõ á camara da 
llll!sma uma relação firl e jur~tla dos cidadãos domi
ciliados nas suas parochias ou d i~ trictos, ljU\! Li ve
rem boa Jlloral; tl possui rem o rendiment-o nonual 
de 400$000. 

« Art. 2.• A carnara reunirá todas estas rclacões 
extremando dl'llas <'S juizes do dirt~ito, os nlinist ros 
de tribunacs fiscal's c os ecclcsiasticos, e os encar
regados de qualquer fun cçilo de policia e remetterá 
ao promotor do JUl")' uma rdação r,eral. · 

«O promot.or rcm('t.terá !';ta relação ao presidente 
do jury, que é o juiz·dt• direito, o qual farâ constar 
por ed ita l's no principio do anno, o dia ~m quo pro
cederá JO Ernteio necessario para a forma1:ão da 
lista dos jurados. 

« Art. 3. • No ·. dia aprazado, a portas nbcrt~s. e 
reunidos o juiz presiul'nte, o promotor e o eõcri1·ão, 
lll~ndnrá o juiz ler pP.lo escrivão a lista ~oral, ore· 
colhendo ~m uma urna. •u ccdulas em que estarão . 
escriptos os nomes das rl.ilus lis tas, cxtrahirá por 
sorte cento o ·oi teu la ccdulas. E~t.1s serão novanrenttJ 
lançadas em ou tra tirna, e dellas extrahidas scs· 
senta, cujos nomes fonuaráõ a li sta dos elq~iYeis 
naquellu anno para o jury de julgação; c o rosto 
fúrma a lista dos elcgi Yeis para o graudu jury, · 

"Os elei tos em um anuo só poderáõ tornar a scrrir 
depois de passados dous. 

« Art. 4.• Acabado este sortei o rccolhr.r-sc-hllo 
as ccdulaq snrtcad11s em duas urnas sll parnd<o~, as 
quaes seri10 logn fechadas pelo president e, c o l'S
criYitO lavrar;í termo de todo esse neto em um li
no destinado a esse c!Teito, e em outro lanrará a 

Deug gtlicrd•' á Y. Ex. I' aço t.l~ camara dos depu
tados, 1' 111 ,4• du A!(o~to rio l 82ü. -Jose /licardiJ da 
Costa Aguiar de :À11drada.- ~r. Yiscondo de llae
pendy. 

rclnçiio dos eleitos. · • 
" O juiz prcsidcnrc mandará alllxar nas portas dns 

parochias, e publicar em todos os jornacs a dita re
lat;ilo para tpto chegnl' ao conhec.imento dfl todos . 

Se,.,.úu em ;; do ,\t;osto elo 1 S26 

PIU!SIDE:'iC:lA, DO SR. PE!IEIII.\ 0.\ NOdREGA 

Jll'uui <! o~ os ~rs. dt• puta tlos ;Ís lO hora s, o {citil a 
chnmnda ncl·araC>-se presentes u-i, faltando com causa 

<~.Art. 5.• 1\ !'rla t~la ndo o promotor a rouYoc~~iio 
do Jury, o lransrnitunt.lo n at:eusaçiw, e documentos 
del11 ao juiz par.:s il formação do procossn, !'~to fará 

'con~tar ao publico o dia c hora t:m rrue 9\) ha d~ 
proceder fi t<lci)itO dos jurnllos para tul cau.m, e 
mnndarzí not illr.ar oaccusado pata co mparecer nosso 
t.lia, o igualtu r. uto o autor, se o houver. 

u No dra aprilzadu, scnJo presente! o juiz de direito, 

(I) A d. . . .· o promot or, as partos e o r~crivi1o, que lnvrará o 
. . •.scu>~ilo du~ou nlgum tent[l~'· e _nella fnl- uulo ,llet:cssario, se procederá á cxtrac~ão do vinto 

I.Jrnn O~ Sr~. \ u~cono.cllus, Jlnptt st a I cn•tru l\Loin e quatro noJJJf'S da urna uos reulo o ,·intt• Estt•s 
Vor<•uoJro- um momlir" da • · .; 1

( J' ' f · · · · ta h'1 ,1 , . ': t:lliiJmls~.IO.- • 1t o orrnao o Hranrlu Jury nnqucllc cn~o. A rcn·lta do 
c , II(TR! •O) rl l CUJOS drsrursn~ OilUól fo.>J !H>~sncl rco, o prores~o st:guirà a sna marr:hA . 

rollrgtr, pr·lo quo' 60 csrren.>u, mcsmn 11 nlgun~ dos I · « Arl. 6.• Lido~ os nomes potlerll o 1111tor ou() 
10115 aulom~ , •Juo consulturlos niw potiNiw susciL,1r promotor recnsar n metade dos ol!oilos •em molhar 
essa h.>utLran'ia, o meuos ligar Uo <Í UJ$CU~>ão. a Arcusação, o o ré o duas terças partes:. cstv podtr! 
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recusar até terceira vez sem motivar, o autor iÓ-. presididos pPio juiz de direito, e com assistPncia do 
mente até á segunda. promotor e do autor e réo, e seus advogados, tomará 

·• Se os réos· forem mais de um poderáõ combinar o juiz de direito a cad~ um dos jurados o seguinte 
~ suas recusac;ões: não (Xlmbinando, recusará cada juramento: 
tllll a metade, ou a parte que lhe couber no numero, • Juro de bem e si11ceramenle pronu·nciar nesta 
~lhe é lícito recusar. causa, de havu-me com franqueza e verdade, só 

« Art. 7 .• .Concluiua esta apuração e formada a te11do dia111e dos meus olhos /Jeus e a lei, e de profe
lista do jury, o escrivão officiará a cada um dos rir o meu voto conforme a verdade e as prov11s. 
mitos, notificando-os para comparecerem no dia « Art. 2. o Terminado o juramento o juiz de di
assigual~do, que nunca passará do oitavo depois do reito fará o relatorio dos factos: o promotor ou o 
sor1eio. a ui o r desenvolverá as razões da accusacão ; seguir-

" Os que não comparecerem, sem causa justifi- se-ha a defeza do réo . • 
cada, pagaráõ a multa de 20$000, e a dobrar nas • Logo entraráõ as testemunhas, e depois de ju
reincidencias. Neste aclü exhibir-se-ha ao accusado mentadas, serão iuqueritlas pelo juiz. O autor ou 

·um tra>lado da culpa, e se lhe dará o rol das teste- promotor poderá lambem interrogar a qualquer 
munhas, havendo: e elle assignará termo de com- delln~, e o mesmo fará o réo ou seu advogado. 
parecimenlo. . • Findará este acto com a sustenlacào de di"-

« Art· 8.0 Haverá um escrivão e dons meirinhos reilo de partP- a parte. • 
propo!'tos pelo juiz de direito: aquelle perceberá • Art. 3.o Terminado os debates, o juiz de di
de ordenado duzentos mil réis, e estes oitenta mil rei to, redigindo a hypothesc, que faz a materia da 
réis cada um. accusação e as razões expendidas pró e contra, pro-

• Art . 9.• O promOtor continuará a ser eleito porá ao /·ury com a maior clarPza, possiYel as ques
pelo collegio eleitoral da capital: o juiz de direito tões de acto, que houver a decidir. 
pelo governo. • Art. 4. 0 Retirado o jury ao seu gabinete, e es-

T 
• colhido um presidente, que tambem tem voto con-

e odo il processo sera gratuito. (erenciará entre si, f' decidirá a questão. 
« Da accusação « Para esta decisão é necessaria a maioria de Ires 

quartas. partes do jury. 
« Art. 1. 0 Reunido o j111y, presidido pelo juiz de • Art. 5.• Esta decisão não versará sómente sobre 

direito, estando presentes o réo e seu advogado, e o delicto, mas abrangerá lambem o seu respectivo 
apregoada a causa, o juiz deferirá aos jurados o ju- gráo. 
ramento seguinte :-Juro de examiflar Ctlida.dosa- • Se houver alguma questão que invol~a direito, 
mente os factos que tit,er de julgar, e de txhibir o o .jury consultará por uma deputação o juiz de di
lneu voto com toda a sinceridade da minha alma : re1to. 
de 1!ão admittir accusação por odio ou malícia, de « Art. 6.• Tornando á sala o presidente esco
flâo c.b.'lQ/ver por fraqueza ou lucro, de declarar em Ih ido pronunciará em voz alta a decisão do jury: e 
tudo e por tudo a verdade, segu11do a minha con- o juiz de direito repstirá esta sentença fazendo a 
'ciencia. . applicação da pena. O escrivão lavrará todos. os 

« Depois o promotor lerá o a elo da .accusação ~termos e autos necpssarjos. 
sem fazer reflexões: o réo ou o seu ad,·ogado apre-. « Art. 7. 0 Se o réo fôr absolvido, será immedia-
sentará ou lerá a defeza; e um e outro retirar-!e-hão. ta mente solto. 

« Entraráõ as testemunhas a quem o juiz defe- • Art. 8.0 Todas as questões incid entes que se 
rirá o juramento e. inquirirá, tomando os jurados suscitarem em um e outro jury, serão decididas 
as emendas que quizerem. pelos jurados; e se envolverem ma teria de direito, 

• Art . 2. 0 Terminado ~ste acto, levantar ·se-hão os sera ouvido o juiz. . 
jurados e passaráõ ao seu gabinete, onde escolhendo • Paço da camara dos deputados, em 5 de Agosto 
um presidente, conferenciaráõ sobre o assumpto. de 1826.-Joaquim Gonçalves Ledo. H - Foi inan

« Art. 3.• Depois de conferenciarem, recolheráõ dada imprimir. 
o~ votos, e pela maioria das duas terça~ parte~, Começou então a discussão pelo art. 3• lit. 3° da 
decidiráõ n questão. mesma lei. 

« Voltando á sala, o relator levantando-se dirá • Art. 3· 0 As decisões do jnry não têm recurso, 
-,O jury achou ou 11ão achou materia de accusação. salvo nos casos de excepção, falta de legalidade no 
-O escrivão lavrará o termo c·ompetente que será proce!so ou de imposição de pena maior do que a 
assigoado pelosj urados. a pontada na lei. n 

« Art. 4. 0 Havendo culpa será o réo condn-· Obtendo a palavra disse 
:lido a custodia ou prestará fiança naquelle mesmo O S L C . . E · 1. -
acto, a qual com a appro,·acão do autor ou promo- R. 1110 OUTINHO ·- u quena uma exy 1caçao 
tor será julgada pelo juiz de direito. s~bre est.e artigo. -Nos Gasos d~ exct>pçao, -eu 

' . . . . . nao entendo 1sto, qu1tera que o Jllustre autor do 
« .Pnme1ra!Dente_porem, proceder-se-ha ao s~~te10 projecto me dissesse quaes são os casos de excepção. 

do Jury de JUigaçao, em o qual se obser"arao as 0 S L . s· · · · 1 d • 
mesmas formalidades ordenadas no sorteio do grande n · 1 E no ·-L ao os casos Ja )U ga os, como e 
;., y lambem a falta de legahdade na lcJ,e outros mu1tos 
J-r · que a lei não havia de estar a mencionar todos. 

« Do jlATIJ de julgaçãa O SR. LINO CouTINHO :-Então para a pena maior 
«Art. l. o Passados oito dias improrogaveis,dentro bastaria dizer, salvo nos casos de excepção, i~to é, 

~s quaes se transmiltirá ao réo novo rol de tes- na falta de legalidade. 
~munhas, se as houverem, como tambem o traslado o SR. PAULA SouzA :-Eu lambem entendo que o 
de quaesquer novos documentos, de sorte que o artigo deve ser mais claro, CO!II effeito de qualquer 
:téo tenha conhecimento delles tres dias pelo menos outra fórma virá o juizo dos jurados a ficar com as 
antes da reunião do jury, juntar-se-hão os jurado~. mesmas chicanas que os outros tribunaes. 

12 
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Se nós queremos fazer uma boa lei de jurados: ti

remoi-a então do jurado inglez, e melhor do amenca
no, mas eu mando á mesa uma emenda 

l\Iandou-a o illustre deputado á mesa, e era deste 
theor : 

« EMENDA 

" Salvo nos unicos casos de infracção manifesta 
de lei ex pressa. » 

Foi apoiada a emenda, e disse 
O SR. CLEltENTE PERF.tRA :-Eu não posso confor

mar-me com es ta Clllenda : ella pretende, que só se 
de recurso da decisão do ju ry nos cas,;s de infracção 
de lei expressa, quando em outros muitos póde .a 
seutenca ser nulla; e porque se não ha de admttllr 
que possa o réo aggravar uesta nullidade 1 

O artigo parece-me mais cxacto como se acha, 
porque dividindo a ma teria em tres partes, nellas 
contprehende toJos os casos de recurso, se se qntzer 
declarar os casos de excepçiio, nisso c.onvirei, mas 
não em exclui l-os, COIIIO propõe a emenda. 

O S11. Lt~o CouTtNUO: - E.u sou de p3recer, 
Sr. presidPnte, que o artigo não póde passar como 
se acha mas qtle se supprima inteit·amenle a expres
são .-Salvo nos raso;; de cxcepção-pois torno a 
perguntar, qttal se rá esta exce pçi10 1 . . 

Disse-se cJu e mui las vezes podem v1r aos JUrados 
casos que forão j:í julgados : mas se tal acontece, 
qual será o juiz, qne mostrando o réo que foi já jul
gado, continue o processo? , 

Eu creio qne nào haverá, e se h ou ver, este esta 
nu\lo por stta nalure~a. não é necessario declaração. 
Perante o jttry não ha foro, tndo quanto se escreve é 
suj eito a esta lei: portanto torno a dizer, não póú e 
hav er exct•pção nenhuma neste caso, e d:>ve-se _sup
primir a expres,;ão.-Salvo no caso de excepçao
que é desnecessa ria. 

TPrminant.lo o illu~tre deputado mantlou á mesa a 
seguinte 

« E!!END .I 

cc Proponho quR se supprima a expressão-salvo 
nos casos de cxcepção. '' 

Sendo lida e apoiada disse 
O S11. BAPTISTA PEtumu: - Sr. presidente, se

gundo as idéas que lenho de jury, e que são mui vul
gares hoje, sou de voto que em regra não haja re
cur"o das suas decisões; aliús introduziremos nesta 
bella organisaçào judicial a chic;ma: disse em regra 
porque casos ha, em que a justiça exige Pxcepções, 
tal a de rei ju.dicatm; sendo cnto que nada haveria 
mais mon~trnoso tio que ter um r.scriptor de ser pu
nido duas vezes pelo mesmo crime. 

Tarubem considero em muito a excepção pela 
incompclencia do rurn, porquanto a regra de que o 
réo deve ser processado no lugar do delicto, é fun
dada em boa razà 0 ; alli ha o corpo de drlict.o, a !li 
as testemunhas, alli o exemplo do castigo, etc., e 
at~ para evitar que um escriptor ahsolvido v. g. no 
Rio de Jnneiro, não possa ao depois ser punido appa
recendo na Bahia. 

Deve-se igualmente allcnder á prescripção, é 
iusto que os crimes tenhão um termo para a sua pu
nição, aliás nun ca o cidadão viverá em socego. 

E porque não haverá recurso, quando o jury im
pozer uma pena maior, do que a mn.rcada pela lei 1 
Nilo é nestq caso uma manifesta violaÇà•l, de que é 
victima o cidadão? Não vem um tribunal de justiça 

a eonstiluir-se legislador, e oppressor? E qual entã~ 
o remedio 1 

Não vejo outro, Sr. presidente ; a legislação .de.ve 
ser clara, e providente, nfim de evita rmos o arb1tno, 
o imperio do uso, e a discussão dos homens, e re
petidas alterações, sempre prejudiciaes ao bem da. 
nação. 

Portanto posta a regra geral, estabeleção-se as 
excepções, que tenho inúicado, porgue são filhas ~a.. 
na tun~za da co usa, e indispensavets, do contrano
sahirá a lei manca, e teremos de reformai-a, quand~ 
a oxperiencia nos convencer do nosso erro, e á custa 
da humanidade. 

À este tempo vierão tambem á mesa, e forão li
das as seguintes 

<C BMESD.~S 

Do Sr. Verguoiro :-<C Da decisão dos juizes de 
racto não ha recurso algum excepto nos casos de
nullidade do jury. Da decisão dos juizes de direito 
ha os recursos ordinurios para as relaçõe~. » 

Do Sr. Vasconcellos:-« Terá lugar o recurso 
para os tribunars ordinarios dos respectivos distri-
c.tos nos dous unicos casos, de nu li idade li o pror.esso. 
da declaraçilo dos juizes de fac.to por falta de algum 
d11s rcqtlisitos desta lei, ou do juiz de direito não ter 
applicado a pena correspondente, e nestes casos ha
vendo reforma das sentenças poderá ser o juiz de di
reito condemnado nas custas . >> 

Do Sr. Maia:-« Em lugar de excepção, se ~iga 
-inct-mpetencia. >>- Forão todas apoiadas, c d1sse 
em seguida 

O Sn. LtNO CouTtNno :-Como ainda posso fallar 
sobre as emendas, farei mais algumas reflexões. 

A do Sr. Maia nada accrescenta, nem muda a~ 
artio-o, usa de ont;·a pala l'fa ; mas nós não quere-
mos" palavras queremos idéas, e admittida a eme-n
da ; o sentid~ fica o mesmo, portanto nao é admis
sivel. 

As outras alguma cansa esclarccr.m, porém, Sr. 
presidente, como se disse, ninguem póde ser julga-
do senão naquella terra aonde fot escnptor 1 . 

Suppnnhamos que um homem comrnette _um cn
me na Bahia, e se muda para o llto de Jane1ro, este 
homem está absolvido do crime, porque sú no lugar 
do delicio é que deve ser punido 1 

O escriptor não será mais obrigado a responder, 
porque mudou de terra 1 E' necessari(l que isto não
passe. 

O SR. llAPTtST.\ PEnEmA :-Sr. presidente, quan· 
do o homem falia sem perfeito co nh eeim!:>nlo da ma
teria de nece~sidade tem de dizer cous~s pouco ajus
tada~ ; as leis devem ser fundadas na boa razão, nos 
princípios do direit.o natural: mas pergunto eu, _a 
socieclacte não modifica, não altera esse s•mples dt· 
reito? Sem duvida; e para con hece r essas modifl-· 
cacões bastará o bom sen~o 1 Ol' certo · que nlto, 
eis o que se verifica no nobre deputado que pollCO 
conhecedor do direi.to civil, estranhou que . e11 
dissesse que o dt)!inquente fosse punid~ no lugar 
do dolicto, suppondo elle que a sr.~ ass1m,. quem 
C•lmmeltes~e um crime, v. g. nn Bahw, ficurta Im
pune passando-se para esta côrte, pois que estava . 
fóra do lugar, onde commetteu o cnme, ?r. pre-: 
sidente, esta r~fl,.xào não merece aLtençao; dtre1; 
unicamente ao nobre orador que em jurisprudencía 
ha meios de chamar o réo ao lugar do delicto, inter
vindo requisições judiciaes, ou cartas precat.orias ;
aonde não chega a jurisdicção de um magistrado. 
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depreca-se ao competente, que tem obrigação de a 
-cumprir: só aquellc, que sa passa para o reino es
trangeiro, (excepto para Hespanha) fica fóra do al
cance da justiça. 

Eis uma legislação cujo conhecimento depende de 
estudo, e para o que não bastão os simplices princí
pios de direito n~tural, ou a boa razão; não é pois 
prudente censurar o que se ignora. 

O SR. CRuz FRRREIIlA :-Senhores, ·eu não entro 
em questões, mas o réo que escrcv~r no -Rio de Ja
neiro, e fôr para a Bahia, lá me;;mo ha de pagar o 
seu crime, (apo1:adu), porque o crime é comrilettido 
em todo o terrilorio do 13razil, e a pena da imprensa 
estende-se á toda parte, onde chego u o escripto, 
chegou o crime, lá irá o castigo. 

O SR. MmANDA RIDEIRO :-(Nilo foi ouvido.) 
Com') porém mandasse á mesa a seguint.e 

« EHENDA 

« As decisões do jury não têm recurso, salvo nos 
casos de prescripção do crime, falta de le.galidade 
no processo de imposição de pena maior do que a 
apontada na lei, e salvo lambem nos casos de já ter 
sido processado o réo pelo mesmo crime. » 

Sendo apoiada disse 
O SR. V ASCO:'iCF.LLos :-Na emenda que eu ofTe

reci, penso que se comprehende tudo quanto_ é neces
sario. 

Queira o Sr. secretario fazer o favor de ~ lêr (leu
se), bem, parece que não ha necessidade de mah,, 
tudo está ahicomprehendido: portanto não gastemos 
mais tempo. 

O SR. RIPTISTA PEnEIII.\ :-Eu não cancarei·mais 
a camara em fazer reflexões, só digo que "a emenda 
do Sr. Vasconcellos não póde t~r lugar, porque este 
processo é gratuito só nesta parte. 

Ultimando-se então o debate, julgou-se discutida 
a materia, e sujeita á votação, passou a doutrina do 
artigo com a emenua do Sr. Miranda Ribeiro, ten
do-se as mais, umas como prejudicadas, e outras 
comprchendidas. 

Passou-se ao 
cc Art. 4. 0 Este recurso será na côrte para o su

premo tribunal de justiça; e nas províncias para as 
relações, » 

Obteve a palavra em primeiro lugar, e disse 
O SR. Cusron10 lhAS :-Não me posso conformar 

com a doutrina deste art. 4. 
E·, possível que um tribunal, que deve terminar as 

chicanas, torne a parar neste infcmio de injustiças,· 
onde nunca se àcabão as questões? Eu nunca serei 
desta opinião. 

A passar este artigo, de crJTto abrimos outra vez 
a porta a mil contestações, o tornamos a melter~nos 
nesse labyrintho, onde as questões nunca se acAbào, 
e são sempre indefinidas, desapparecendo assim a 
utilidade do jury, como um juizo terminante. 

Senhores, nós temos chegado a um ponto cle de
pravação, que nunca conhe•:erão as nações as mais 
corrompidas I 

Não ha justiça alguma, não ha· boa fé, não}!a 
probidade, a corrupção ehegou ao ultimo ponto. 

Não estou portanto nada Ctlnlent'Efcom o ·tal ar" 
tigo; e !JO 6aso de passar agora, eu me reserv<l p~ra 
falia r contra elle na. terceira discussão. 

Terminando o illtlstre cleputado leu-se a seguinle 
rmenda que tinha vindo á mesa, mandada pelo Sr. 
Costa Carvalho. 

cc E!!ENDA 

« Estes recursos só competem aos réos. » 
Foi apoiada, e seguindo a discussão disse 
O Sn. VAsCONCELLOS :-Eu não fallarei sobre o 

tribunal para recursos, porque é claro que se deve 
recorrer para as relações. 

Eu fallarei conlra a emenda do Sr . Costa Carva
lho, qun faz difTerença de autor a réu; e julga qu~ .. o 
autor deve ser menos contemplado do que o reo. 
Eu digo que ambos d~vem ter igual contemplação. 
Pois eu hei de ser injuriado por qualquer escriptor, 
e não hei de ter um recur>O quando houver uma má 
decisão, ou se não impozer a pena que se deva im
pôr ; e terá só recurso o réo? 

Isto é urna desif{ualdade que me parece até anti
constitucional, porque a constituição muito positi
vamente diz que todos os homens são iguaes perante 
a lei. Qu e incoherencia 1 
. Poder um escriptor ealumniara qualquer, e recor
rer da sentença que o condemna, e não ter igual di
reito a pessoa, ou pessoas, que esse escriptor ca
lumnia '/ Como pódc ser isso? 

De nenhum modn: a ambas as partes necessaria
monte ha da competir este rRcurso. 

Todos são iguaes perante a lei, todos são cida
dãos, ponanto não pódc a emenda ser admissiveL 
E' verdade que alguns escriptores romanos assim o. 
entenderão, e dizião q11e o réo merecia mais con
templação, mas isto é para que o réo seja absolvi
do na falta do prova sulliciente. Opponho-me por
tanto á emenda. 

O Sn. l'AUI.A SouZA :-Eu quizera saber se este· 
recurso é snspensi v o ou não. (Não foi mais ou-
vido). · 

b Sn. CJ,EMEN TE PEnEIRA :-A duvida do nobre
d•~ putado é bern funJada, mas não é aqui o lugar 
de se tratar della, porque esta questão pertence á 
parte em se tratar do processo. 

A mudança que se propàz do art. 3• para o lugar· 
do 4• Ot! do 4° para o lugar do G• acho lambem que 
nno tem luga t' nenhum, perque no art. 4• se falia do 
tribunal para owle se ha de interpôr o recurso, e no 
art. 5• se trata do que se ha de seguir depois ela re
solução do recurso. 

Quizcra porém que o recurso fosge para as rela
ções dos districtos, e não para o tribunal supremo 
de justiça, c r.reio que nisto só haverá falla de mais 
exacta redacção. 

Corno lambem estivesse a esse tempo na mesa 
ofTerecida pelo Sr. Ledo a seguinte 

« EMENDA 

« Os recursos serão pára as rc.laÇões dos distrj-
ctos. » 1 

Foi lida e apoiada, e ultimando-se então a dis-
cussão, por se julgar sufficiente, pôz o Sr. presi
dente a votos o artigo, e foi approvado com a eme~
da do Sr. Ledo, sendo rejeitada a do Sr. Costa Car
valho. 

Seguia-se o 
« Art. 5.• Admittido & julgado o recurso pela 

existencia da materia porque elle foi i1,1terposto. 
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TOltará o proces~o ao jury, afim de o recomeçar le
galmente, ou reformar-se na par\e da applicação ou 
impo~ição da pena. • 

Abrindo a discmsão, disse 
O St1. P!ULA SouzA :-Eu tenho que fazer um 

.adiamento ou explicação. O artigo diz -vollará o 
processo ao jury.- Eu entendo que isto é um novo 
Jury, ao menos se não é assim que se entende, de
ve-se declarar. 

O Sn. LEDO :--E' assim que eu o entendi: volta 
ao novo jury, porque o outro acabou mal que deu 
a sentença. 

O Sn. PAULA SouzA:- Como o illustre autor 
concorda supponho desnecessario mandar a emen
da, porque basta que o Sr. secretario o accrescente 
mesmo na mesa. 

O Sn. VERGUEmo:- A douttina deste artigo só 
se deve assim ent~nde r em um caso, e e quando o 
recurso é interposto sobre a decisão de facto e não 
quando é de direito. Quando .; necessario reformar 
o processo pelo oflicio do jury, então é preciso que 
YOite a um novo jury, mas quando é pela decisão 
de direito, então o tribunal superior é competente 
para fazer esta reforma. 

O SR. LtNO CouniiHO :- Este art. 5• deve ser har
monisado c~om o art. 3• que foi approvado, que a 
decisão do jury não tivesse recurso, snlvo no caso 
de illegnlidade do processo e imposiçào de pena 
maior do que aponta a lei; por consequencia este 
ut 5• deve-se harmonisar com o art. 3• e deve ser 
concebido deste modo: (Leu.) 

Terminando, mandou á mesa a seguinte 

« EMENDA 

« Que se acerescente ao artigo -ou será julgado 
nullo no caso de o réo já ter sido julgado por outro 
jurado, ou em caso de prescripção. » 

Foi lida e apoiada, e bem assim a seguinte do 
Sr. Vergueiro,que igualmente viera á mesa: 

« EMENDA 

« O art. 5• só tem lugar quando se mandar re
formar o exame de facto, o qual será feito por ou
tros juizes de facto. • 

Disse irnmediatamente 
O SR. VAscoNCF.LLOs :-Na ultima emenda se fez 

a differença d• juiz de facto e juiz de direito. Queira 
o Sr . .secretario lêr a emenda. Parece-me que tudo 
isto pertence ao jury. Concordo, porém, que seja 
novo jury. 

O Sn. LINO CouTINHO :-Eu lambem entendo que 
baja novo jury, porque aquelle no momento A, em 
que deu a decisão, expirou; portanto deve ser novo 
jury. 

O Sn. CRuz FERREIRA :-Eu apoio a emenda do 
'Sr. Vergueiro, porque é muito clara, pois se o pro
cesso do jurado labora em nullidade pelos pontos 
·.designados ~eve-se fazer outro segundo jury. (Não 
.se ouvw ma1s.) 

Veio lambem a este tempo à mesa, otrerecida pelo 
Sr. Clemente Pereira, esta outra 

« EMENDA 

« Voltará o processo no caso de se julgar · nullo 
no tribunal do recurso . • 

Apoiada, disse 

O SR. VERGUEino:-A minha emenda compre
hendo todos os casos de nullidade: o juizo do jurado 
tem duns partes mui distinctas, que é o exame do 
facto e a applicação da lei. Se a nullidade não esti
vPr no facto, então póde-se reformar e não ha neees
sidade que volte ao jurado; quando ha uma sen
tença contra direito expresso é nulla; '3 por ventura 
não póde a relal(ão reformar esta ~cnteoça 1 O ql.l!l 
vêm fazer aos Jurados se elles não fazem senão o 
exame do facto 1 

Esta decisão, porém, póde de outro modo set 
nulla; póde ser o jurado subornado no exame do 
facto e de certo, se se provar que estava suborna
do, é nulla a sentença e então não deve ser o mes
mo jurado a que deve voltar a sentença, principal
mente no caso de se attribuir a suborno a sua nulli• 
dade; porém, pelo que diz respeito á applicação da 
lei quando ha nullidade, póde ser decidido o nego
cio em o tribunal superior. 

O SR. VASCONCELLOS:- Parecia-me que não se 
devia discutir isto sem todo o processo, porque tal
vez se encontre com algum dos quesitos delle e por 
isso devia ficar adiado. Pelo que já se venceu está
se agora na duvida de como se ha de formar o pro
cesso, depois tio recurso e diz-se que ha de ir ao 
tribunal superior que é a relação do districto e que 
volta a um novo jury, isto não se póde determinar 
em geral. 

Supponhamos que o jury tomou conhecimento de 
um crime prescripto, vai á relação do distrcto e 
esta julga nullo o processo; que novo procllsso ha? 
Não ha mais nenhum, porque fendo o crime pre
scripto,o tribunal julgou nulla a sentença; por isso 
era preciso fazer esta differença na emcmda do Sr. 
Vergueiro, quando fosse o juizo de facto, devia ha
ver recurso no mesmo jury e quando fosse de di
reito, então devia ser nas relacões dos districtos, 
porque já se determinou em unia emenda que este 
recurso era para a relação do districto. 

O Sn. CRuz FILRREIRA :-Eu não admitto recurso 
senão no caso de nullidade, ou falta de cumpri
mento de lei, porque se formos a arlmittir para fa
ctos, então vamos destruir a essencia do mesmo 
jury, porque o jurado julga conforme a sua con
sciencia e nós juizos de tribunaes julgamos m••it.as 
vezes contra a nossa consciencia, dando sentenças 
justas emquanto nos autos, apezar de estarmos con
vencidos da injustiça da causa. O jurado não está 
nestas circumstancias, elle calcula segundo a equi
dade e a justiça e julga sómente segundo a sua con
scieocia. Por consequencia, se formos admit_tir a 
appellaçãv de factos, então tiramos a essenc1a do 
mesmo jurado. 

O Sn. CLEIIII!NTE P&RRIRA :- O nobre orador o 
Sr. Cruz Ferreira acabou de explicar perfeita e exa
ctamente a natureza deste processo. 

Não pó de haver nullidade de facto nos proce~sos 
dos jurados, porque elle1I'julgão conforme a mtlma 
convicção de sua consciencia, sem estare!ll adstn
ctos a alguma legalidade de provas; e msto co~
siste a excPllencia da instituição. Portanto a nullt
dade póde sómente ser de direito, se, por exemplo, 
algumas das formulas que este prescreve se omiltio; 
e por consequencia o recurso admitte-se só nestes 
casos para se examinar se se observou ou - não as 
formalidades da lei ; e não tendo sido obaerndlls1 
julgar-se o process(} nullo. 

Julgando-s<' E>nlão bastante a discussão e sujeito 
o artigo á votaçoo, não passou tal qwil, nem tão 
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po···uco . ~9.r.ão:. adm!ttidas. as. e!D~ndas, decid. in. do-se \f· azer voltar ao Brazíl os brazileiros que se acbavão. 
q!le. vpltasse o art1go ã commlSS!!O para ser de novo ausentes. · " . 
redJgJdo. ; · Em segundo lugar entendo que, uma vez que a 

. Passou-se á 2• parte da ordem do dia e posto em constíluiçãofaUabemc\<Íto aes\erespeito, não.deve
dis~u.ssão o project.o de lei vindo do senado. dacla- 1nós agora, para fazer uma ·infracçao da constíllli
ratorlo do art. 6° §}o da constituicão, di~se, ha-. ção, dar autoridade de lei a uma procla_mação, que 
vendo a palavra . • a não tinha, porque então vinha a ser um grande 

0 Sn. VAscONCRLLOS ·-Esta d ·se ~ - · • p · _ P!eju~zo ~ara os brazileiros, que pel~ çons.titui~o 
.. · 1 u.sao e a _r~ sao c1dadaos · sq fizermos alguma hm1taçao seJa 

mel~a. pa~ece ~~rt.anto que ~e deve tmtar da utlh- confo"me o manáa a constituiçã() e não por este 
dade ou nao utthdade do proJecto. r ·e~lo 

' O s fl . . o . d. I . p OJ • 
vinda R. RESIDENTE::- r~gim~nto !z que ~s eis . _Conclúo, portanto, que e~~e projccto deve serre

st s .. do senado Lera o duas dJscussoes, pottanlo JCIIado, porque não tem uuhdade alguma, não re-
e a deve ser a segunda. sult.ando delle va11tagesn aos brazileiros em parti-

O Sa. VASCONCEI.LOS:- Esta lei não é regula- cular nem ao Brazil em geral. -
mcntar de que_falla_o regi~ento. Eu vou dizer o o Sa. V.t.scoNCELLOS:-Tambcm sou de opinião 
qup. se ~em a~u1 pra~1c~do. fem~s~ tratado d~ e~a- que este projecto deve .;er rejeitado, mas os moti
me se e ou n.ao com ementa o piOJCcto em pr1me~ro vos que tenho são diversos dos do nobre. deput3d(). 
!ugar e depois tem-~e tratad<! da segunda d_Jscussao; Sr. presidente, todo 0 cidadão \em obrigacão de 
1sto é o qu~J se praticou ha.dlas, pprtanto JUlgo que servir á patria, de sacrificar por r:lla até a propria 
estamos no mesmo ca~o. . vida quando a patria o exige. A nossa patria 

O ~a .. PRESIDENTE:- A esse respeito h a então acho' u-se em m~ito grande perigo, precisou que to
uma mdiCação do Sr. Vergueiro·, que ainda não foi dos os seus filhos se reunissem para destruir a fac
revogada pela camara. · ção lusita.na, que nos pretendia eseravisar, ou par.a 

O Sa. VASCC?NCELtOs :-A este l'cspeito tem-se n~elhor d1zer, pretendia conservar-nos na escr~n-
alt.e.r~do o reg1mento; estou bem certo no que se dao. . _ . . 
deCidto ácerca do projecto de lei sobre as restas na- Proclamou o nosso 1m_perador, en~o. prtnmpe 
cionaes: primeirametJle se examinou se era com•e- regente, para que se reumssem os br~z1lenos, afim 
niente fazer-se uma lei que declarasse certos dias de tratar da nossa causa; o q~e dena .cllc fa~er! 
de festividades nac-ionae~ e depois se fez uma emeri- Devia c~~mar os filhos da patrJ~ para~yuem aJudar 
da, accrescrntando-.:e o dia 3 de Maio mas isto a sua ma1 que se achava. em pertgo. E1s o que fez o 
depois de haver 1 • ~discussão .. Se o Sr.' secretario itll'J?erador, Jmit'an_do nisso a ~mui~as _nações,_ que 
tiver a bondade de examinar a acta do dia em que assun têm proc~dido; o m~smo. Lln_hao prauc~~o 
se ti-atou desta lei, achará isto bem.clararneg.te.--- pouco- ~ntes- os_-gregos·em tguaes c~rcumstll~cut_s: 

o s .. A .. ·· · ·y · . S b. · - · h. chamarao-se po1s esr.es filhos da patr1a, cll~s tmhao 
-R. RAV10 IA~ A.- o r_e Isto na o . ou!e ou nã.n obrigacão de a vir ajudar! E' claro que sim, 

votaçao, apez:tr de assm1 s~ {>ratlcar •. O Sr. pres~- porque esta obrigacão resulta do pacto social;. e 
dente perguntou se se adm1t~1a. o proJeclo_ e_ depoiS aquelle que se_ negá ao cumprirnen to deste dever, 
se tratou da emenda, mas oao bouve.dec1sao for- rom e 0 pacto que fez; por isso de"ião defender a 
mal. · · . patrla, devião.acudir ao chamamento da sua !1ação 

C~nsult~da a c~mara, como ~e determm~sse pela pelo orgão do então principe regente; e por ven-
1• d1scussao, declarada esta, d1sse . · • _· . · . . tora deveráõ ser cidadãos brazileircs estes homens, 

O Sa. MAu ;-E11, 1,1e.;te projecto, não alcanço depois de ter renunciado a sua patria 1 
nenhuma utii_I~ade. {Apoiados.) ·Não sei gual ~ o Eu distingo treli classes. dos bra~ileiro~ ausentes; 

, fim·a que sedmge; antes,lo.go pela letra do 1 o artigo uns, que esta vão legitimamente impedJ~us ~ por 
~o tendo que, querelldo os Illustres autores ~o pro- isso_não puderão v,ir; outros, que ch~mare1 egOistas, 
Jecto propô r-se a um fim,· apparecem depo1s com ami aos mais dos seus in1e~~sses parL1cu lares que dos 
um. resultado inteiramente çontrar_io. _Parece 9.ue pubÜc0 s; e outros fma'4n.9nte, os inimigos d!- !_}Ossa 
os 1Uustres aut~res deste proJec~o ~Iverao em v1sta causa sagrada. Já se•eotende qu_e não.J?r~cJSa(.) do 
o fa_zer bene~CIO a t~~os os braztleuos, (le.n~ enten- favor desta lei os legiünfamen_t~ unped10o~q:10rque 
derao qut- msto faz1ao um grande bencliCIO e na é regra de direito, que ao legthmamonte 1mped1do 
verdade vão·lhes fazer um mal muito grande, por- não c~rre 0 tempo e portanto não podiào acudir a 
que, sendo regra estabelecida na constituição. que estes chamados; mas· os outros que, sendo egoístas, 
n_ão p_!ech:a interp_re~açào.para ser ent~ndida -qu'e quer·iâo examinar primeiro para qu~ lado se de~la
s~o ctdad_~os brazll~1ros todos o~ nn:;c\dos_ no 'Bra- rava a yictoria_, para então se unn·em ae P._ar~Id_o 
zll,- !em es~e proJer:to fa~er uma ?xcepçao e um_a m.ais forte e tnurnphanl.e~ os out.ros, que fora o JDI-
excep98o. mu1to restncta, que Ule parece até an t1- migos declarados,_ não esta o nf'sta regra. ; 
constituciOnal. . . . . . . . Portanto. se elles justifiCilrem o legitimo iJ!lpedt-

Aos hrazileiros nascid,os no J.lx.azil.não lhes d_ç_ve mento não precisão · de lei para serem admJttid?s 
obstar . o. elles llão terem volta ao. á patria, porque como· cidadãos brazileiros; mas aquelles que forao 
sem-ere se deye espi~J"ar que _vol!cm qua~,do.!hes· fôr inimigos_ da causa ou ~gois!-Ds, q:ue calcn!avão para 
poss1'!e~; . ~e. outra sort~ • preJ ud1car-:se-b1.a na o. só a .que partido se declara na a v1ctona ~ara ou abraçar, 
ca,da-Individuo. emparllcular, como ao ImJ?eno.!!m não,mel"ecem:oenhuma eontempla~o,porquequ;m
geral, quando est.â estabelecido :este direito ii:J:-mado do a pàtria se vir outra voz em p,engo. o que Deus 
pela. co.IJ1s~ituição. ~o imperio. ..·. •· •... • • , permiua que mais ~ão sue~el1a, ~ão de ~a?.et tl 
,Talv~ este projecto tivesse ~m.V!sta a.procl!'ma- mesmo ou pôr a p~tr1a em pengo amrla maiOr •.. Eu_ 

Ção dê'~8. de Janeiro de 1823, mas1sto. vem,!!QI)fi[- arr~nego d~}l~s,_ nao de.vem. d~ certo entrarn_a n(lssa 
mar a minha opinião, que es~;Jlro.:Ia_maçao ·. n_ él.o. -~~oCledade.,lmmtgos.d. o Brazil, qu_· e. concorrerao .para_ 
unha-força «Je-lei e. que ella serVJ.O uiQca~en~ para· embaraçar o andaJilento da sua ~.~ada causa • . . ' ' . .. . . . . . . . "~: 18 -



:JO SESSAO EM 5 DE AGOSTO DE 182G 
Bem se v0, pois, que eu não admittn os egoístas, A constituição já declarou quaeserão os cidadã~s 

os calculailores, que queriüo que nó :; traballiassernos brazileiros, e aquellcs que deJXavao de o ser. Drz 
para f'il<·s so aproveitarem tlofru ctodo nos_so trab_a- por exemplo, que deixa de ser cidadão brazrlerro, 
lho do nosso suor, e com murto ma10r razao se nao aquellu qu e tivur aceitado cargos ou honras de. qual
dev'cm acll!lillir os inimi gos orno llosso paiz, deve- quer poll~ ncia é'strangcira sem permissão do Impe
mos expulsai-os, se dt• savergonhadamen.le ousarem rador, c•sses sirn deixào de ser cidadãos brazrlerros, 
apre,entar-se entre nós, Oll r11 elh or sera que seJUO mas aqu ell r:s qu e nito ll~m aceitado cargos ou honras, 
procl'ssados o punidos esses traidores . _ acto pelo qual lacita, ou manifestam ent e têm re-

Pnr consPqucncta sendo a proclamaça o assentada nun r inJ o ao seu pniz, nito podem de manerru ne
em boa razãn, não s"í porque se ha de declarar que nhHma ser cxeluidos. 
ficou Sl' ll l ell'e ito, como diz es ta lei, que se pretende Ainda di"o mais, mesmo alguns, qu e p~ga ss~m 
firmar sobre a constitui ção ' ' indo des te modo a ser em arma s a"fa vor dos inimigos, deve a patria abnr
retroactivn. lhes os braços, deve aceital~os, porque outras na-

Admittindo- ' e tal itléa , ha seut duvida contradic- çõr.s qu e não estão 11~ penuna, ner~1 na falta de P.o
ção em a Illesma rt>ustitu içào, pois prescren •ndo pt~lação , em que nos estamos, !Ptll acertado, tem 
esta o effeito retroar tivu ti as leis; faria o quP- repro- prote,iu o os seus filhos, atn<la wgratos, salvo se 
val'a, isto ú, destruiria o qu o já se aehaYa feito em lhes flze rno hos tilidades, porque então já é crime; 
virtude daq 11ella proclamação; e será conforme com por consequ encia acho a lei necessaria em geral, 
a boa razão uma tal suppo s i ~ ão? mas não a admittirei em partiClllar. 

Será justo que se restituão a esses degenerados O Sn. LI:><O CouTINHO :-Eu me levanto para rc-
brazileiros 1Ís ftíros e direit(ls qtr e já tinhi10 perdido jeitnr o pro! e c to por insufficiente, mas em quanto á 
em virtude daquella proclamação tüo justa e tão ne- materia julgo qu e são necessarws medtdas e medr.
cessaria? das bem claras. E' insulliciente porque nada ma1s 

E' pois t'ste projec to manifes tam ente opposto á diz do qti e a con stituicão: de certo que o art. 1 • é o 
constitu icão, po. s contém Ulll efl'eito retroactivo, que art. G• da con s Uuiç~o, e o art. 2• é justamente o 
embora se prPlL'nda justifiear com essa mesma con- art. 7• dn mesma constituic3o. 
stituirão,qu e se offende, ella nüo aunritte t.al's absu r- Por consequ encia um pt;ojecto ue lei qu e não faz 
dos, é nem pl'la nossa idéa se quer passe, que ella mais do que copiar dons artigos dn constituição, é 
quiz premiar o egoísmo e a t.rai çãn rl!s t.ituindo Psses esc usado, é in sutliciente. 
ino-ratus hrazileiros aos fúros e dinülo~ perdidos. Eu sustento e sustentarei sempre que nós não 
D,~nd e sr' póde concluir tal absurdo, e que rnoti- somos constituintes, mas constituidos; já te rnos 
vos o potlc riãojustifirar? uma consti tuicão dada e juradn: o que resta pois a 

Disse que a proclamação era jus ta, que por ella fazer? E' guiânno-nos peln constituição: . não d~go 
tinhão cssus filhos ingra{os pertlido os fóros e di- por isso qu e ella seja boa, mas está adaptada e JU
reitos dr cidadãos brazileiros; porque além das ra- rada, é nossa lei, nosso pacto. 
zões já expendidas foi feila, por quem para o fazer Se eu estivesse aqui como membro de urna assem

, tinha então a meessaria autoridade : o príncipe rc- hléa constituinte, se estivessem os a fazer a con-
gente acrlarnado defensor perpetuo, e revestido de stitui ção, então eu soria mais rigoroso alguma causa 
pod<,res tlictatoriaes, reunia todos os pod8res poli- do qu e foi o honrado membro, em fazer s e lec~ão dos 
ticos, e por qualquer m,J do qu e annuncinssem a sua filh os qu e nascerão no Llrazil, e vierào ao ch<1mado 
vontade, legislava, até porque então não haYião for- da patria, daquelles que nüo acudirão á sua voz para 
mulas algumas es tabelecidas parn se fazerem leis. a defender; mas desgraçadamente não podemos rnu-

Sirvão de exemplo os alva rás com força de lei, dar nada do que estil na constituição, nem modifi
avisos , portarias, resoluções de consullas, e outras car: os autores da constituicão sabião mui bem as 
decisões que obrigào como lei, e que formão hoje a diversas circumstancias, em que se achavão diver·
nossa legislação·: quem póde pois negar á procla- sos naturaes do paiz; uns se ac!.a1ão aqui, outros 
mação a força de lei, e isto só porque tom o titulo acolá, uns empregados, outros sem empregos, uns 
de proclamação e não de lei? , estudando, outros não: uns que tinhão boa vontade 

Demais a carta de lei de 20 de Outubro de 1823 de voltar ao Brazil, mns nilo potliâo, outros não ti
approvou esta proclam ação, e todas as disposições nhão essa vontad e : emfim isto era sabido e publico 
que fez o irnpPrador durante a sua regencia; por- em todo o irnperio, porque o mesmo succede em 
tanto tem toda a força de lei. todas as nações que deixando de ser eolonias, se 

Como pois havemos de ir fazer destruir esta lei e constituem em nações indeprndentes: entretanto 
fazer com q!le a constituição jurada em 1824 vá des- sabendo elles tudo isto, todas as r,ircurnstancias em 
truir· os rtr.,itos desta proclamaçn o de 8 de Janeiro que os individuas nascidos no Brazil se poderi1to 
de 1822? E' fazer uma lei re t~oar tiva. achar, avan çarão a proposição geral-lodo o que. 

Portan to opponho-me ao projecto, porque nno é nasceu no Brazil é brazileiro-eis a doutl'ina da con
jusl0, que o:: inimigos da patria, os egoista;; , que a stituiÇão. 
abandona1ào, venhão ser cidadãos brazileiros, ve- Disso-se-mas esLa constituicito não é retroacliva 
nhão disfructar o suor qu e ve rtemos na lula da -uma lei, que é posterior a outra nunca é retroa
nossa indepPndenei« e da nossa liberdade, e porque ctiva : quando se faz uma lei nova ficão revogadas 
nã o póde haver nenhuma lei r etroactiva. todas a,s leis anteriores: por consequencia ·a inda 

O Sn. Cr\Uz Frm nE!lu: - Para estes hoinens poderem que se tome corno lei aquella proclamação do ri osso 
justifiear, que estavão legitimam ente impedidos é monarcha, o que julgo nenhum homem de 'letras 
neccssa'rio qlle haja uma lei; aquelles qne estiverão poderá tomar, mas ainda que se tome como lei, ella 
estudando nas universidades, por exemplo, os que caducou, uma vez que a constituição foi posterior ·a 
andavãti pda Allcmanha, França, Inglaterra, e to- esta procla-mação, uma Yez que os seus illustr'es au
dos os m:üs paizes, podi.ão ter mil causas para se tores nella avançarão a proposição geral-são bra
nito virrm recolher a sua ·patria, apezar de que ti- , ·zileiros os n·ascidos no Brazil. 
vesoern muito desejo disso. Mas 'Vejamos agorn slíl os autores do projecto 
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ac~rescentão algu~~ ~ousa '51 isto. que está. d_eter- cid~dãos brazileiros, e qu,_ê fiu por consequow:ia sem. 
m1nado na constJtmçao: na o accrescéntão nada: effeat~ a_ p_ r_oclamação. então digo também·,· q. ue 0~ por consequencia é irísumciente o projrcto; que tmh 0 d d d d . o· projecto p~dia _por exemplo declarar, Sr.}ire- - a SI o. egra a os._perpetuamento lambem 
SI_dente,- qnc de.axavao de. ser cidatla-osbraza"leJ·a·os, P,assarao a ser ~Id_a~ãos ~raztl~iro~, porque diz ó ar-

- t1go . da constlluu:ao~sao CJdadaos brazileiros õs 
nao !lS _q~e esttvessem Sl~plesmente no arr; 7° da n~scidos no ~r~zil.-e ficão portanto res.tituidos aos 
constJtmçao. mas que contmuarão depois a exercer foros de braziimros. 
os empregos em que se achavão: pois isto é que i'\- 6d · d · · 
mostra animo de não ser brazileiro. um brazileb:o· l. ao p e pots ~e r. a_ mllido o p_rojecto. porqu." 
po~ia servir em emprego de outra õ~ção, mas de- qJter <JUe a ~onst:tu!~.ao tenha effetto relroaclÍ\'O, 
pOis que. apparcceu a constituicão, devia demíttir- qu~ valdestrutr o <~ITmt(lda proclamação. de8 do Ja
se d_es~e emprego, devia _declarar que era cidadão ne~ro de 1822-tendo a ~on~tituíçflo sido jural!a em 
brazt)etro; e se eile, depo1s da constituição Jurada, 1824;--;-Esla proclú!Daç~o e fundada em princípios 
dopo~s de '!ma fot:mal declllrac;ão da independent:ia de du·c:to; todo o ctdadao Jem obriga!;ão ele servir 
do seu p<~tz, contmua a gozar das regalias pi·Ciprias a p~tna, de pcg~r e!D armas para a sua dcfer.a, de 
de cidadãQ . .daquella nacão, e receber paga 011 solo.Io sacrificar a proprta nda. 
della. o que quer dizer" isto 't O Brazil achou-se no maior perigo possh·el por-

E' que não faz caso da stia constituiçã() que não que não póde haver maior perigo do que o do uma 
reconhece a su~ ~ação com~ independente: que não Jl~rt~ d~ uma nação lutando com outra para se con
qner ser brazlletro; por lSso dever-se-l!ião éxce- sLilulr mdependente, quasí a ceder á forca e mano
p~uar _aqnell~s, qt!e depoi~ da publicação da con- bras lusitanas, a mãi pedio auxilio a seus filhol', 
stttms;_ao continuara'? a serVIr em paizes estrangei- chamou o~. aus~ntes, declarando-~hcs que "os niio 
ros, 1sto desenvolvia de alguma maneira 0 art. 7o reconh13cena ma1s por filhos se a nao acudissem na 
da .constituição, e poderia .dar alguma utilidade ao ,sua critica situação. 
proJecto. mas fazer um proJecto em que vêm copia- Ingratos, egoistns e traidoa·es cetTão os 01nidos á 
i:los dous artigos da constiLuição literalmente acho voz sagrada da patria, não acodem ilo seu cham·a
muito insufficiente. ~Jen.to; alguns I_nesll!o~, ?h vc~gC>nha, chegarão ·a 

O Sa. VucoNCELLos :-0 illustre donutado_ que t.mgir-se nas filmras J mmtgas com o brioso sangué 
b d r 11 d. . · " brazileiro. -aca o~ e a ar _!Sse que reJettava o proje~to por-

q_!le uao era ~u!Jlctente. Eu acho que uão é lSt.o ra- E serã justo, será conveniente que tal gente venha 
zao para a rl'Jetção, porque na fórma do regimento g?zar d_os «:_ommodos do paiz, em cujos incom;oodós 
pód~ mandar as suas emendas na segunda discussão, nao qUlzerao ter parl_e '? . . . . 
se JUlga q~e não é ~ompleto o eroject(), más. póde Seremos tão es~uP.idos que acolhamos esses dege
mesmo assim ser d•gno . de drhberacão~ Uma vez n~rad?s ex-brazllcnos, que espcculavão o partido 
quo é atlendivel .. a ma teria do . proieéto, ainda que vtctonoso .para se declararem, que os admitt.amósc. 
te~~a uma ou outra falta, não deve ser só porisso hoje, talvez para nos trahireni amanhã? 
reJeitado. N_ão •. Sr •. presidente, ~à~ ":en_hão possuir o. nosso 

Sr. presidente,_ se eu .. houvesse de attender aos tl'rntOTIO. hvre do hostiS lDlMJgas, ess~s i~grat~s, 
!lleus interesses, talvez votasse a favor deste pro- esses tratdores; e quando se atrevão a fazêl-o é 
Jecto,_porque talvez tenha pessoas do mi~~a família bem que sejão punidos, cumo seusdelictos merecek, 
<J~e .se houvesse~ de ~provei~ar ~elle, mas acho que sirvão de exemplo á:; ge1·âÇõ~s prés.entes e futuras. -
e 1DJ!!Sio, que e anh-constttucJOnal, e qual será a llesumindo pois tud<i, quantó levo dito, Eóu.dc 
razão porque eu não hei de votar contra ellc? · parecer, quo este pi·ojccto não deve passar'a 2• dis:.. 

Disse-se que • ·nenhum homem de letras chamará c~~são, pois ~ue.a~enas podei-i~ serv~i par11 os lc~ 
I.~t.~ uma proclamação;_ eu direi que_nenhum ho- gtltmamente IDJpedtdos,_ m_as estes n~p precisão 
~em. ~e letras !he dará este ~ome, m~s todo o jq.- d~~ta .. graça. ~unca .em 4!r~Jto. C!l~rE)u tempo ao lc:. 
rJSconsulto. que sabe o q!le é lei. que é uma Qbri- gillmamente lmpedtdo, lSlO e. lncontestave1. Pó L" 
gação, qlJI~ prQposição moralmen(e obrigatoria di- tanto os b,r~zileiros, ausentes, que por lElgitimo im
mali~da de autoridade rompetcn~e, ba· de dizer quo pedimento. nãll cuiilprirão a ·dispôsicao da cita dá 
é. uma· .lei, . attendendo a que nãú havia nes~e "te~p:o proclam.ação~· · n~o es~o S!JJOitQ~ '~- P!!Íl!l!!, q11e ~ll~ 
form,ula esta~~lecida p~ra fa:ze~leJs,·po_rque a~tiga- lmpoz. os· outros egOistas; e traidores, esses não 
ment~·se ia:p~o até pgr portart.as df! tnlmn~tes, que venbão cá, eu os arrenego, não sãó.tneusirmão's, 
~'phão força de lei _comojá ponderei; e qt~e fiJtal- são a escoria da natureza humana. . ' . . 
rnente forão confirmadas P.ela assetnbléa cómtituinte. O SR~ Liso_ Co,UTINl&O :-O honradõ membro que 
isto:é o'é(t,le ~El i>r~tica· en{\o~as a_s naÇõês~m perfgo! acabou de faJlar, falla pelo entbtisiÍI~OJOC .di~ q_ue 
9J1d6 taes ~dlspOSlÇÕCS se propagao por ~leio dê pr~ to4o _o. cidad~o deve defen~er a. C~ usa ,do seu pai~ 
clamacões. · · · ... · · · · · . ·_ · e s~crJficar-se ao b~m pubhco, _eufaH<? pela ~azão~ 

l}isS:e~sP que ,nãO ~e.m .este p~·ojecto effeito. retr9a- que é sempre do .màts sangue fr1o, do que o enthu:
ctivo,porque asleis posteri9t:es r.eyogãf?,~S l~is ,antê- siasmo. Eu já disse, e torno a dizer que se}itofcisse 
ri.O,l'!)~:. O illust~e ·. d~putadó nã~ Silb.e m~Jto pen1,.º U111á;ass.eJDbléa constituinte,' êra·íp.uito âttendiV!l},O 
que.o.e_(fei~o rctroa~llvo; se. effetto retjo,a!!~i!~ fo~se argumento do honrado membro, ·eu- seria conto o 
o ~a..~e~, que revoga .a ante!tor. p~u,c_ll;S'"1~ts ~;urv~n.ã,o ho~raifo inembro, ou o s?b.repujada talvez e~n~iJ-~ 
!I'i;W·.nao · fos~em mtroac.tnas: '. Ot1t_ra é a accep~ão tl111siàsmo; mas qnat:tdo. s.e ~e.~ ':!!~la lei e~~-ri_pt.~:. 
das palâvras -' effeito retroactrvo~ :...._ e pooer-se,.ha quando se tem uma const1tm~o; ~'-~marca a·-"V'e:.. 
Íi~~r qlle ~lei em questao é re.troacti>à,qü~ndo ré~ reda~. qjl~ devemos seg~ír,. Sr: p~~iden:teJ_nã.~'·Ji~ 
tit,11e os :lfi.reit!>S' ~e cidadãos br.tzileiros, aos que ()S ent~us1asmo, é vergf;lr o ."-pesc()ço; é S'!gmrmos ·o 
lia_"~~. pef~Jjfq ao ~empq dó'jtir;àoi!'l~to d~· corisJ:~- 9ue ~ll!l Jllarca. Pf?rtant~ ~ch~ qn,e o mºjecto~·é:i~
tUJcao·cm v1rtude daquella; proclama~o? . ·. . . .. suffiCiente, e queamatena é digna de outralet.Nao 
~ m~.<l.i~~ 's~ ~e .·9,úiier' ~m.~*~~r·~ c9J15,Li,tu!~~ ' ~o_. s~i ·.:cpmo . nã,o . ~Jl~pdeiJ .. 2 Ji~nra~~' plé~J?ro"~:~,ij.
Iltera:lmente qne · todos os nas.~l~()S J1"C?' !I~.Z11. ~J~O _t111~~o, _ •... que fii·qne er_a •lp.s~c.~e_nt.~, ~of~!f;WW 
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SÉsSÃO''EM 5 DE AGOSTO D;E 18!6 . 
dizia senão o que diz a CoD6tituiçâo, mas em quanto c ida a sua utilidade, e ~mia 'Vf!!l. . que todos convém 
a ma teria doYia dizer-se alguma cousa mais. nisto oão póde mais ser objecto de questão, 

Disse o honrado membro que não sei o qtw6força O -Sa. VF.RGUEino:- Te m-se impug!l.'ldo o pro-
retroactiva, se quer que lhe eJpliquc, d•r·lhc-hoi jecto como nada contendo de novo, nada de suffieiente, 
que é andar-para traz; ve!ll de- retro-e- ago. ou · por t;er contrario á com;ti\ui~o. Eu sou d_eoutra 
-Uma lei nova diz- t.aes e taes r;eneros pagão di- opinião. A questão é c~. ~a c1dadãos nasc1d~s no 
roi lO - e depois diz outra lei.- tacs e tacs gcn..,roll Brazil, q uc se domorurao. ma1s de G mezes depo1s da 
não pagão dir"'itos- é retroctiva esta lei T Não, proclnmac:J\o, pela qud roráo chamados em_ 8 de ]a
mas fal\ caduc;u a ÍC)rca da ld anLcrior. Vamos ao ncíro de 1823 •r J'e•·deráo ou não o lôru de mdallàos 'l 
c:aso da proclamaç!o. 'Eu ainda su~tcntó que nilo ó Dizem uns, que não é ueeessaria a l~i, porque a 
lei é um convite, todo o mundo p•í,Je pruclllruar, constilui._ão, dfz muito c:Jarament.e que todos os que 
u~ chefe de exercito, Unl rhl'fc politicQ, quplqucr na~cc1·ão no Urazil são cidndõos IJI'azileiros. A' vista 
autoridade pr<Jclama, isto não é l~Ji. ~las &upp(l- disto, en tendenllo-sc llteralment.e a constiluhfto 
nhamos C[llC se lhe chama lei, suppllnbnmos quc •í conto so deyc entender, não ba du\'ida nllnhulllà que 
uma lei, apparcce uma conslituicilo, quo é um• lei todo o indi"iduo nascido no Brazil, é cidadno bra
novi~"ima, e que não faz caso da êxcepçào, qu() fez zilciro, ou se recolhesse. ou não dllntro dos seis 
a proclurnação, o que quer dizer_ isto t Qn<•r ditl'r mezes. porquu parece que a ~onstituição não ~e fez 
que niio \em rorça a proclamaçao, que caducou, e cargo da pena da prodamaçao, porqut; !;C quJZ<'sse 
que só tetn força ag~r!- o. cous~iluiçãu. . particularisar l'Sta pena, havia de cspcclilcar no ar-

Mas tlisse-se que c de efTtllto reiroac\JVO porque tigo, ea1 que trata dos casos, em que H~ perde111 os 
vai desfazer, o quo a proclamação fez, mas Sr. prc- r11ros de cidadãos brazileir.:>s os elfeitos dessa pro
sidentc, chamar gente, não é o mesm~ qne fazer cJ11m~çiio. mas nàn o Cuz assim porque marcando no 
com quo fa~endas não paguem direitos. íliz a lei, § 7o, estes casos. não falla nos excluídos pela pro:
a proclamacão nào vale, basta, o predicado de ter <:lam1ção. Portanto. p~r!!ce-me q~o ~ _cntcnder-;-se 
nascido oo "Brazil, d :!!sc o honrado l!ICmbro que é lil.ern1111cnle a ronsUtuJcao, todo o mtlmduo nasctdo 
retroaclil·a, não é, o quo quer diz..:r lí qu11 a procla- 110 Drazil ó cidadão brazilcm>, ainda que não viesse 
ma.;ão não foi ad~ptat~a. pelos ~ulo~cs ~a Ct•nst!- nos 6 mezes, om quo forâo chamndos. Quanto a di
tuição, porque eo&ao dlrl-'0 -!'ao cuhuL~os brazt- zer-so que víriaroos o admitt.ir homens og<~istas c in i-: 
lei r os, os que na5cerào no Brazil, nilo estando in- migo~. direi •tu o estes já estão admiUidos, quantos 
cursos na pena da proclamação de lalmez e at;no egoislasnâo esta.v~ono Brazil nesta occasião; que não 
-mas uma vez que declarar.io ·que serião con- tom~rão parte em causa nenhuma, e que eotretaolo 
siderados como cidadãos brazileiros, salvo nos casos ficur~o no Drazil 1 
marcados no art. 7.0

, está bem claro que não (oi Aopiniàopublica os lratarácom_o ~~~prezo, C(Ue 
adop&ada ~ proclamação pelos autores dn cons~i- merel:<lto. Ha outros, que se oppozeraoaindependen
tuicào. Dtz o honrado membro, que se é ass1m cia mas nem JlOr isso perderão a qualidade decida
os • sentenciados são cidadãos hl'azileiros, mas dadüos, ficand., sujei tos~ pu !_lição da lei, porque pa~a 
cu já disse que ba uma excepção no art. 7.o, perder 41 qualid.:~de tlc c1dadaos por um facto, devta 
que di~· '~ue 011 sentenciados a degredo não são ci- s~r dP.tlarado por Uf!iasenténça,'como .diz a con~ti~ 
dadãos brazileiros. • tuiçõ.o . Logo elles na o pe•·derao a quahd;~dc dectd_!l-

A constituição 11iio fal1a daquellos, que estão. em dãos, por isso attendendo a estas razõe!!, eu 11ao 
. um pni~ por ~orça, !f~BS daquelles. que' fic~o por-· in- ach~ria neces!'arío o projectó, porque.esta na con

teresse. ·Por tsso d1sse que antes se dcvtaaccres- stihtic;ão, ' que eltes ~o cidadãos bra1:il~Iro:;, o. que 
centar, ou declarar que eão cxcluidos os brazileiros; não sa. pótle eniendcr .de ou\ro.rnodo; -~as como 
que depois da proclamação, e do juramento da con- têm havido gran·des_dil.vidas para às remov~r, e des
stituição continuarão· a exercer empregos de p(lizes truir as questões que se põe a este respeito enle11do 
estrangeiros, não precisa que ·os recebessem de noro que deve passar: ·o projecto a scg!mda· discussão, e 
basta <[u'O continuassem no exercício, que tlnhão, ent;io talvez. lbe· .. faca uma emenda de declaração. 
porque no momeJ!lOA.emque. virão s'!a na~o tomar Diz o 'art. rio§ 2"~· (Le'u) o'ra, 'os .que continuarão 
uín caracter . de 10dependencta e nacJonalJdade, de- a Jleár D?S empregos. que havi~~·antos, é-() O) esmo 
vião pro~urar o seu paiz1 e se o não llzer~o~ e por quo . ace1tal-os; por C()DSo,quencla declararei . que 
que quortào ser estrange1ros. Esta é a umca exce- aque\les, que 'esta-yio seni]\do nações estranget.ras, 
p~~io,que 1!11 entendo que deveria accrescent.ar-se na e continuarlo a . servir," devem ser comprebend1dos 
le1. · · ' · - rio§ 2.0 do ari . ·:-;.• mas e111quanto' aos o_u~rosAe~em 

O SR . .ALMEIDA. ALBUQUERQV.E: ..:_ Esla questão .deve ser. C:id<~.dãos· brazilciros" Deve:-se.'dt!mals adrinU1r. o 
limitar-se á utilidade, Oll não utilidade do projecto. projecto pela duvida. q~e ha_sobre a prÇc_lamação, 
Os nobre! deputados, que t.~m fallado lêm mostrado porque a lei .-não ê outra cousa do 'ctile êl ~onlade 
a neceSsidade · dest~ lei, ainda qu~ cada um porra-. do legi:'l11dor e.xeressa, em t!J~no~ obrjgat~tjos, e 
zões difierentes. Nao oclto neeesst<:lade de se traze- como amda ~dia o. poder lcgls)attvo !JO mona,rcha 
rem tantos argumenlo!i_ para que s ejão, ou não ad- .não p6de haver;duYida que era Ultla le1, .mas a con-. 
mittidos e!tes brazileiros, qualquer que for o argu- stiti.uÇào ~emoveu· t<)4as ·as :-pe_nas. imp~stas. ,porq~a 
meu to, . o que se deve decidir é se passa ou não a eifumenn1clo .todos os caso~ •. em que deua de ser J:l~ 
segunda discussão,_e·quem quizer que~jão cidadãos dadão :11ão c nu·mera o da proclamação. N6s,t\nha":'. 
brazileiros. póde então expôr largamente as suas· n:íos_.essa)ei!)i:J:as dt;pois que ~oj!u~ott.il .c~nstituição 
raz.õe~, ,e apre~ntar as emendas _que qui~er. Na_o dahl · para atante e . a ~!)DSl~tuic;ao que nos.ba de 
.d"'venamos dar . a -y:erdadeira íntelhgenoa a const1- reger. d.csde o m~QJ•~i).~o .e~,qüe fvU~r~dà; ,o,Io~o 
. wl~o.! Será m-elhor deixar á eonsulta.dos tribunaes que .n~o _ iinpoz a pe~!l . d!J.Pertia dos dne;tos .d~ ~"' 

· -~& .interpretações! Quando $e 'fizer tlgut:D· reqliir dadão nos· ca·s~s:!l~qt~e.falJaa procl1!tnaçao, .fi~ lj,-i 
, ~~lito, ~a ~e s~ ~.d_!Zer~ eon~ulte o· dese~~argo do rada e:~:ta , -dülicitldade: ' J:»ottanl.Q, .voto. ,que, SII'Ja. o 

paço ; .consulte . ~~,.~o~lbo sup_Een~o mlhtar?. De pi:'ojecto a~~i~ti.do .a 'seg~_da . discussãc, .para: se f~-; 
ma.Dell'& nenhuma~- A le1~ necessana, está conho- tcrom~s réel~maçõts: · · . · · · · .· - ~ 
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_o Sa. ' M.u : - sr~ preside_n~E; neste projécto de 1 pede a sua 'aposentadorirt; . é ó" Órdéiiád6 Jôtéiro 'ile 
le1 . ach~·~e u.m. futur~ COJ!d!Cional,. que parece 4008000, que vence, e metade deste por ~etr'falleci
to~a_r mmtel.tgn:el a d. 1spos•çao da~~~~ {leu) Se.'? mento _para sua rnu.lhere fi_I_h_ o_s, acom_ panh_adà dos' 
prazo . de 6 mczes dad<J de 8 de J_ane1ro de 1823 Ja d9_~umcntos de que trat~, e a iufo~ação da ~n
a~_bou ha annos, o . que faz aqut este futuro con~ • tarra geral · da 2• repart1~ão do thesouro datada' de 
dlClOnal? . ' . 31 d~ Outubro de 1825 com C)S p~receres da mesa 

O Sa. , MAIA: --Este projecto não póde passar ã do d1to thesouro. , . · . . . · :'i · . · .. - • 
segunda discussão. Elle tem por fim estabelecer uma .· Dezembro 17 ~ Urn ,d'~ de~ ta data da mesmajunta, 
nova excepção para os brazileiros, que não tiverem mfol'mando sobre. o requerimento de Pedro de Aze
voltado á sua patria. (Não se oudo ma~s). vedo Souza, p~etend.ente ao emprego ae pagador 
~ como se _ultimasse aqui a discussão. julgando- das ~es~ezas mwdas acompanhado domesmo ra-

se terminada esta I.•, perguntou o Sr. presiúeotese qucrr·~crllo, ~ dt>r.umentos de. que trata. . . 
paEsava o projeclo á 2•. assim se decillio pela . · 182.?. Janeiro 14. Um officto ~esta data da d1ta 
maioria da camar:t. · · . ' JUn.~a mfo~·mand~ soh~e o rcquenmento de Zeferino 

_ . Jose U~llrrgues Ferrerra, pretendente . ao emprego 
O ~a. SecREunJo leu entao os segumtes de escrtvão da pagadoria dasdespezu · miudas a-

oFFICIOS companhado do dito requerimento e docume~tos 

« lllm. e Exm. Sr.- Levei ao imperial conheci· 
mento o officio d,e 27 de Julho ultimo, que V. Ex. 
me dirigio da parte da camara dos dllputados fi. 
cando S. ~f. o Imperador na intelligencia do que 
nclle se pondera. 

« Deus guarde a V. Ex. PaçoJ 5 de Agosto de 
1826.- Barão de Lages. -S1·. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.- Ficou a cama1·a intei
rada. -

no mesmo menr.ionado. -· ' · : · -·. · -
Fevol'eiro 4. Uru dito mais desta data da referida 

junta, informando sobre o requerimento de Victo..; 
rino José Uibl?iro, pretendente ao emprcgode pa
gador ou thcsoureiro, acompanhado o dito reqlleri
mento com os 4 documentos nelle mencionados. 

N. ll. Acompanha os sobreditos papeis mais outros 
do m~smo Vietorino, processados no dito conselho 
da fazenda. . . · 

Julho l. Um· dito desta data da dita junta in for
• 111m. e Exm. Sr. -Sua Magestade o imperador, mando . ~obre o req11erimento de José da Costa 

manda remctte1· a \'. F.x. a inclusa consulta do con· Vianna, prclendeutu ap c::mprego de_est:rivão das 
selho da fazenda de tl'es de Julho passado, sobro a üespczas miudas. , · · 
creação dos lugarus de um thesoureiro e escrivão - N. B. Acompanh~ a est~s papeis mais !)utro's do 
das despezas mhulas, extincçã1> do almoxarife e es~ mesmo Vianna. . . -
cri vão do Trem, e mudança do almoxaritadodo Rio Setembro 9. Um dito desta data da 'referida junta 
Pardo, para a povoação de .\legrete, que· represem- informando sol>re o requerimento de Antonio Ma1·ia 
(ou a junta da fazettda do lU o Grande do Sul, e igual- Calvet, pretendente . ao emprego .de_ almôxarife' da 
mllnte os - officios a este respeito cornos requeri- povqação de Alegrete, acompanhado do dito reque
mentos de alguns pretendentes âquellos empregos, rimento, e . docuroentos nelle ·mencionados, e da 
acompanhados da competente relação do contatlor infonnação, da con~adoria geral da 2_ .. repartição_do 
geral da segunda repartição do thesouro nacional, lhasouro com QS pareceres do mesmo com data. de 
para que V. l~x., haja de apresentar tudo á caoiara 31 de Outubx'o d.odito anno. . · .· . · :. . · 
dos deputados. . . . . . . · Um dito desta data da dita juntá, informaódo ó 

«. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 3 de Agf.sto de requeri111ento ; d_~ F;rancisco Aoton_ioG\l_rrí~h:o;, :p_re:.: 
1826.- Visconde ~e Baepend.y .-Sr. José Ricardo tendente ao emprego de -almpx~r1fe de, Entre Rxos,. 
da Costa Aguiar de Andrada ».-Foi · remettido á acompanh~d?. do diloc~equerimen~~. ~ d~i~for.ill,(lÇãQ 
commissão de fazenda. d~ .. cont,adona. gerat~a .~· r~pa~tlÇ~(), do , tliesour~ 

• datada· de 31 de Outubrodo mesm.oanno cpm os 
. . . . . pareceres do dito thesoúi-'o~ · ' · · - - · · · 

I 
· - . , . Dez~mp('o_ ~· ,tJm dH9,d~st~ ~at,adamf;)S~I! ju~tâ 

RELAÇÃO. DOS PAPEIS, QUE S_E REUETTERAO ~ <;UI~!Ui B i~forman~do a:o·:co~sá,lb? 'da faz13~d~t's~~re :o , reqtieri-: 
· · · DE QUE sE.uz HENÇAO No o:nt.cJOACJ~~ . : · ~ento' de A:inimco.1.9s.é Ferretr;~~. pr.et_e..~de'nt~ ao 
1824 Julho 23. Um.oft.icio desta data dajurita da emprego de pagador . ou· thesoure1ro ·das despeza5 

fazenda· respectiva sobre a necessidade de crear-se miudas, ucompanh<~:~.o . do . dito requerim~nto e do-. 
um ··pa,"lltior: ou thesúureiro das·despezas miudas; e cunientos que acctisa; c mais outros processados ·no 
um escrivão respectivo, e o mais de que trata•a re~ ine'!"tnó cónselho> ; · ., · · · · · ' · ~ ~-··" · ·. · · · "· 
preseniação do escrivão, e o mais de que ·tmta are- ' 1825 'D~Zembro'-15 .• Um dito desta "datâ"do pr'e~ 
presentacão do =escrivão dos .armazeos, de 24 Maió siderite da· provinéia~'r(fmetterido'o requeriménto ae 
de 1823; a que se refere 0 dito officio que 0 acom-' Gabriellfai-tins Dastós, . pretendente ao mesmo 'em.:. 
panha. . . .· . . . . prego d~ pagador dasd~.sN~zás riiiudás B;c'?mpanhado 

Agosto 27~ Um dito niàis desta data com 4 qocu- dc.,~-~ai~o!.~que_r~~- Ç!l~o; __ - ~ ~s __ d. --~'_c.~~_: ·en,t,o_s .. __ nell~ '_m_ . e_ . ,_~~ 
mentos.e outro• Sl:)parado do tbesoureiro :geral in· . 
ormando sobre 0 requerimento dil José Antonio dos '1826. 'Julho · 3: A consultã"do consélho da fazenda 
antosLara, que pede o dito lugar de pagador, o qual d~_s'r~ dil~a- ~olj~ea:çr~~çao; ~os ID.~~-ci~.J:t.ã,~_os Iu~~r~~;: 
mbem-acompanha o mesmo officio com todos os e ac!lrca de totlos_o~ p~tende~tes 1\CIIJl~,a.pol:l~~~~·, 

ocumentos dos seus serviços . . • : . , :: .-. 1 . - Asslg,"C!.ad~·-:-.Toaq ~os~ . !l.o~f.'.Y.ue~.far~ro.~ . . . : 
N. B. Acompanha os __ sobredit_os , papeis,. mais : 'I~t,J_Wed•~ta~~~t':'qu.e · se.~~~~utrn~ ~ .. la:~ !elt.~r<!-~ 

u~~âã~~ ,.~.esn:;- ;~~-,~~?c_;~~d~~--~~ ,Ç~~nse.l~~ .d,~ •-~~~.r~frsi ·:u~~~~~~~t~·!tY~y;a~~_?,;~,!-d:~l;~l ·. ~~i;~~~ 
Outubro. :2911l'ni ' dito~'Msfa dàta:·da.referida jurit~- · ; . .. O .. SB.. , CIJs~()D.~~~J>i&~ :.~Sr.',pre!?íc1ente;, ,.éoristi.: 

preserítando _ o' requerimento de _José ··· Ród~~'?~ · tti,idos _ co·mo··ésta·m~s ' órgãM;pa v?n~<là' ri'~~~ó~~l, .~ 
erreira, almoxari_fe da villa do Rto Pardo, e;91 que de nosM crm; c~cllt:;a, e dever repnm1ro despot1smo, 

• ! ":, - ·. . : ; 14: 
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e arbitrariedade;: e reformar abusos7,que de facto . E é,_ sen~or:~s. na·época presente7 quand~ li~e
existeai; e a ·náÇão os presenc~areclamando a nossà· ·raes proclama'ções appareecm·~~làrandtrquebradbs, 
atterição: entre outros muitos inveterados apont.a7 os ferros do despotismo, que são livres os . povos~ 
J·eí, por mui- dignos de urgentes medidas·. serem que se aeabo•1 o tempo de enganar os homens, e 
ptezos,bômens· sem éulpa formada; e recolhidos ás existindo do direito a soberania da nâçãó, que se: 
~deias· desta eône por ordem ·· da policia, e posto profanão os mais sagrados direitos, e qne apparéeem· 
queinnocehte seja· o prezo (cómô si' deve julgar de autoridades superiores ás leis 1 ••• 
todo aqu,_elle a quem não é provado o crime) é pu- . Requeiro portanto qno se officie ao competente 
nido antes da culpa; já com. a· prisão, já· com uma ministro para que informe circumstanciadamente 
mulla arbitraria, que lhe impõe Q carcereiro erigido sóbre tal catastrophe, e porque isto assim se perpe
em· legislador, obrigando o prezo ainda não réo a trou. Sei que a um illustre deputado que já aqui 
sofT• er a: al\ernatha. ou de ir para uma prisão he- fallou em identieo facto, se lhe tirou um officio, que 
dionda entr~ os . maiores facinorosos em lugares tinha de propriedade; mas eu_ nada temo que se me 
immundos, e mais proprios para sepultut·a de mor- tire, tudo solfrerei para salva~r a minha consciencia. 
(os do que para existencia ainda . a mais penosa: ·de e a minha patria, haja o que houver, saia o que sair. 
Ti\'"os, .Of! a pagar o <~rbitrarío imposto: não se traia Terminando . 0 illnstre deputado o seu discurso, 
da suffic1ente segurança do pr;·zo. enviou á mesa a seguinte 

Eu fallo de propria experiencia; pois para a sol
tura de um destt•s dosgraçados, á ordem da po1icia, 
q1le por prodigio se julgou innocente, e a quem fal
tavão os meios de pagar, foi-me necessario contri
buir com a multa além da carceragem. 

E será, senhores., possível que em um governo 
em _theoria constitu.cional e representativo vão pro
gredindo · taes abusos! Que pague ·o innocenLe por 
não ter culpa t Ora isto nem em Argel. E' só na 
Hespanha, ou aqui onde se impõe a pena antes da 
culpa. "' 

Isto mesmo acontece, e outros muitos escandalos 
em a prizão dos officiaes da marinha, nesse horrivel 
e sempre execrando carc~re da presiganga, onde 

. nic consta estal"cm jazendo prezo·s desta claEse antes 
. defeito o conselh(.l de investigação~ _e de guetra, 

postos . a meio soldo, privados de com~unicações 
com _pessoas que os possão soccorrer, serido-lhes 
neces~ari_o paga_r t~dos os di~s ba~co~ para compra
rem· os viveres md1spensave1s, e testemunharem os 
arbitrarias. e barbaros tratos, _ ,com que esses verdu
gos da h~manidade, isto· é, carcereiros (que sempre 
o demo os depara) ~iercem toda a sua crueldade, 
puni9do com rodas de páo os mesmos; gemidos dos 

r- misera~eis, talv'ez defensores da patria ! . ' 
.. Alli . o direito· . de petiÇão • é 'de tódo · ba:riid9· sem: 

répliCà7 ~ para na!!~ faltar àos tortnelitos, 'e torturas 
é'Stio os prezos· d.é-. misturá ~com __porcos ! ·E. certas 
àutórida:des' achào que se devem alli criai' estes 
aliimaes immundo's· para ii-n1:ptza, e puri!it;6Çã.o·"'do 
ar · . . · ·. · · · ··. 
· _·Ora O' alimento eón'esponde ·á -môradá·,sentlo ~e· . ~~ 
lhes _ d~ ·a comi.da já muitas _·vezes. putrific'ada; e _'ai--' 

. ~d·?~~~ vete.s ,com bichos, que ess~s- désgraçados _h,etl:t 
tV1sao.- . ·· · 

• E será possiv_el, Sr. presiden~e~-que 'â estes ,aho"" 
minaveis tratós ainda accrescáo as tyránnicas pra-· 
t_icas i1,1quisitoriaes t Eu nã~ ·_p,r;e~endo, nem posso 

. fazer uma exacta narrac;ão d_estes,. e outros factOs, 
i!b6miriaveis que . ainda me reslão"á reterir, . á idéâ 
só !le tão óppres-s1vá maldade, meus sentidos_ficã<i 
liurprebé~diaos, lllãO . oiais. bâbil, e . experimentada 
que lrãce _este · qüadro de hórrores: •• Mas . se. cO" 
n~eÇQ - a _minba. debilidll~e . ~ :erlldiçãQ,.não va
cJllo _ n() meti . ~ev:er, e __ por_ .~~te arr«?Sf:arei, q~anto 
enten!ler, ~~os os perigos que ameac_e.a tyrannia, 
ouo 1tespot.1smo. .. . . . .· . . ._ .,., 
_ _Eu vejo, Sr ~ p,-esidente chegar a ,psta .eôrte , um 
~ljgue; ,mas que'! Não é brig'ue, é _áiltes iuriâ .üirnba 
funeral qire cot;tdtizindo recrutás semi-vivos sepultou 
n~ • ~.ar 66lJ)Oftf)S. • • é p_o_r, ~oc~m~IJ.~o, _que !a)lO., ó 
Dia~ 'apresenta o fatâl annuncto desta:Já 1'e1terada 
d~~~~: ' ·;· ... · .. . . . "' . . . . . . . .. -

« INDIC.\~:\0 

· (( Proponho que se offieio ao ministro competente 
que mande iUustracões sufficientes a esla camara~ 
relativas ao horrendo, e fatal recrutimE!nto do 
Cearã, sobre a imporlaçito de t.aes recrutas -vindos 
no bergantim nacional Bôt1 Unitio, que conduzio 
230, dos quoes morrerão 66. e do_us soldados de 20; 
que conduzião os mesmos recrutas. » 

Foi apoiada: e reconhecida tambtm urgent~ - teve 
2a leitura, o se remetteu,á commissão de constitui
ção para com brevidade· dar sobre ella o seu pa
recer. 

Segnio-se a terceira parte da . ordem ·· do dia, a 
qual tendo por objecto a 2• discussão ·do {)rojecto 
sobre a creação do curso jurídico, prinCJpiou-:se 
pelo art. 1• deste theor. . 

« Art. 1.•- Estabelecer-se-ha um cur~o jn ridico, 
ou de sciencias sociaes, por agora,no Rio de Janeiro, 
o .. qual constará de 8 cadeiras, distribuídas. e orde-
nadas da maneirà seguinte: . :; -

« La Direito natural e direito das gentes. 
« 2. a Direito patrio, civil e criminal; historia da 

legislação nacional. . . ·· 
• « 3.•· Philosophia jurídica ou·pl'incipios gel'aes de 

legi~1ação ;. historia· das legislações antigas e seus 
etrmtos pohticos. . · · ' : . _ · 

« 4. • Instituições canonicas, e historia ecelesi,is-
tica. . . - · - · · 
', « 5.• Direito publico, estatística universal; geo-
graP,hia política. , , - , . . . - . . . . 

« '6: • 'Direiw. poli ti co, ou anlllyse, dás constituições 
dos diversos goverJ10S antigos e modernos • ... 

«· 7~· Eeonornia: .politieà'~.-. ,_ ,-, _ . , _ 
., « . 8.• Historia: pnit<~sophica e política das nações, 

ou discussão historica dos .set\s interesses recip~cos, 
o de. suas n~gociaçõeso. 11 .· . .. . · ~ -- - . 

_ Olterecido o artigo em todos .os seus numeros á 
discussão, _veio em ~eguida á mesa mandada pelo 
Sr •. -Teixeirade Gouvêa a seguinte - . 

« EMENDA. 

. -_. iEstabelecer-se-ha ~m ; CW'sO jul'idico, ou~ de 
sciencias sociaes na cidade de So. Paulo, o qual oons--· 
tará d~· cadeiras seguintes- (como ·se acha 'no ai'~ 
tigo'J » . , . •. ., ., _ · :--·· -

'Sendo lida. e 8J•oiada, obtev~ a palavra, e pela 
m,ane!ra seguint~f'dis~ . · , -· ,, : . - . . 

O Sa; MAncos· ÁnoNto :~ Sr. presidente; ,tenho 
mu_i,ta satfslaçãq ,na. propo~a~ ,e,dl~S~9·d~s~êj)i;O: , 
jeêto; que'me parecedlltriaio'r importancia a 'todo o · BrazW,' ',. -- · ·· · · .. -· · ·- · ~. _' ,. ·-"-- 1 
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SESSÃO EU 5 1DE ·A.GOSTO!DE 1826 '55 
·Sem .estudos- metb<>dicos, .· e :regulares ·só pratica~-- até pela \"izinhança. dos corpos legiSlativos. q . ;r s~o 

veis em certaidade não. póde· a mo~idàde ·adquirit iocos de luzes scientificas, 'com o andar !!t\1 ·pos 
-eónh<::cimentos, 'nem adiantàr-se -'em os c1iv,ersos será transladado para S. Paulo, ou outr lug.rr mais 
ramos· de sciencias, indispensaveis á felicidade~ d •apropriado. : · · · : : . -
um vasto .imperio. Intimamente convencidó des :' · Todos sabem~no a universidadedo·.reino de Por
verdade tenho muitas vez'es requerido, que se dis- tugal .teve · princ~pio em -Lisboa :em 1290~ que ,em 
-cO:tisse o projecto. ora-apresentado.-Todas as naçõe~ 1308 foi ·lransplantáda,para_ Coimbra, ·o_ nde_·. existio 
-cultas -têm suas :academias, .seus.Jicêos,- suas uni ver. até o-reinado de D. :Fernando. que em-1371 ainda: a· 
:sidad~s; !lO J3razil porém n~o · te~os ainda :um sól trasladou para Lisboa·; ahi ~e conservóu: até '1540, 
.estabeleCJmento, :a ·.que . dendamente se ,possa :darll sen.do segunda v_ez .tr_ ansferida pa_ra . Co_unbra_ ·:p. or 
' tal.nome. - · · D. João lll, que teve .a _gloria , de .reformar~quella 

,Ninguem, Sr • . presidente, duvidará-que os conhe-' academia. · . . . · 
-cimeótos ·humanos Jazem· ~ bom em mais ·. reflexo i e: :PI.'rl.antó conclú()_ que no. anno ,prox,imo fut~H,Jl 
moral, porque as idéas sobre a virtude pas~o ao: sejão abertas ·duas .aulas .de direito natpral,, e das 
.coracão, ·e nelle excitão ··sentimentos nobres, e vir-' gentes, servindo de regulamento os estatutos, da uni
tuosõs. (Apowdo.) Os homens sabios .por via de! versidade ,de Coimbra _em tudo, queJôqpplicá:vel, 

· regra são O$ menos ferozes, e mais bem morigera~ e debaixo das vistas do governo, . se~do tios an_nos 
d?S: {.Apoiado.) Com razão disse o poeta-lt~gen~~ seguintes creadas. outras ca~ei~;~~' .:e , ad9p~os J~S 
dtdtcisse fideltter artes. Emollit -mores. ttec smt~ melhoramentos, ,que a ~xpenenc1a.mostrar necessa
. esse 'feros. · . · 1 rjos .para .augmento .,da instrucção .da; mocidade: bra-

Os gran~es exemplos estampados nos _· escriptos; zileira. · · 
dos sabios (:XCitáo . ~entimentos elevados, desenv'!!~! ·o SI\. ·e4UL.\:.B·S.01lZA :~Sr. ,presiden~. :como .)A 

· ·yem o espirilo publtco,-e'movem o amôr da glona.' emenda do Sr. Teixeira de Gouvêaveio tnotivar. :a 
·Seria ·bem para desejar que não sóruente.as sciencias discussão sobre a localidade para o curso juridico. e 
positi'!as, como ainda as natur~es. foss~m en~inadas se entra já a ques~ionar :qual ~r~ melbo*,c:om. p~r~ 
nos diversos pontos . deste vashssmto 1m peno, que: .de tempo,para,a d1scussão prlDCJpal, ou, le10br0 ;á 
as luzes da ~abedoria raia~se~ não só em o Nor~e, e-, .çamara que d~ve.ll.car essa;;questão par~ depois que 
Sul, c?mo atnda ·nas provm.mas centraes. _ · . . se vencer ,a .lei, pots que sao matertas u~d~penden
. Porem carecemos ~e 1 ~ut\os recu.rsos, na o' temos tes, e-se..podcm trat!lr separadamente, devendo pre-
<mesmo um num Pro .suffictente de profes!ores acre- ferir.a da l~tra .da le1. · 
:ditados: por isso considero por ora bastar a creação ,Em qualquer lugar: ,que se baja.de estabelecer. este 
~e iduas_cadeiras. ~ara · O primeiro •allnO; deba_i~o .da curso_, a~ ID~~das : serão as .mesmas 6:8SS,lJ,:lh~~ni ;a 
·1nspecçao do mmistro de estado 'dos · negocios ·do s_ua dlstrlbuiçao; portanto .. tratemos -disl(l;. ! fiCAIJ~O 
imper!o, re~ulado o pla~o de estudos pelos estal\J~~ por emquanto· adiada a questão ,sóbre a (llelh?r .l~ca-:
da umversidnda de C01mbra, ·emquan&O! fôr :apphl lida de, mesmo .porque. a não . passar .esta , 1le1 'VJ.114 a 
cavei. . .. . . . . _ . \ ser .inutil o :tempo ; per,dido , c~m ; talques\ão4 .. 
. Estnbeleetdas .. duas cade~as ~e dtre1to -.natural ~ : OSa. :MAacos ·ANTONto :..:.Sr. ; preside~te,dsto : :é 
das gentes, nomeados dous -p_rofessore~, em Ma,rço, paralysar o-negocio, -• o. ·· adiamento sobre.·a clocali-

. do an.n~ futuro,. ou a 3 .,de Ma1o-,, .podena começar~ ;dade não:se póde,admittir~ ~ (~poiado). . :>· . 
. exerctcto .deste curso, .tendo _por ,ora lugar nest~ , '..A -determinaçãoldo·. lugar ;€mvobe.em,si·.-alsumas 
· côrte; , ~ n~() em, a , ~ap1tal de -S~ P!iulo • . Conheço ,qu~ razões •para com mais :facilidade passar-esta• lei ;··.nã:o 

-~ ~ provmcu~ de , S., Paulo é .a patria.de.:grandes. gei é;questão:tão :.descoti'!lexa · ;; :tal.~ugar :otterece;Jlllais 
DlOS. • . • . . , · ·. . ._· • . • . · · . . · 1 recursos; ;e -torna prattcavel a ·Jet, :quando lim outros 

Observei nas côrtes ·extra~ràinar1~S de Por.t1,1gal,_ seriá isso. por. •agora -impossível; :de c: mais; haven~o
que os seus deputad!>s d~ra~ convJDçen.tes prova~ se afinal de"'tratar-esta ·questão,: toma-se :o 1 ~dia· 
,~-" - .talentos? sabef 1 e ' J!~l~JOll~mo. · Conte_sso · ;qu~ ~ mento 1dec uma ·perfeita .nullidade. : : tratemos1pois da 
~p~tal-paul.tsla!la e muJ propr1a pa~a·assento:tle u~ ·lei . em·geral; e: façamos-exforços üpara , q~e : puse;á 
JDstlluto scientdico pela sua .localidade,. pela· salui 3• discussão. · . · . · · 
bri~ade do seu ~hma; 'por·:se~"banhada ·por um "do~ o Sa.• P.&uu•Souu ·:--Pois·; bem, :eu;retiroi a' mi
ma.Is fam.osos r1o!\ d~ste ·eouhnente.;p~rem. nas pre-: ·nha proposta, e como' se :quer-que se,trate (da, ques
.~entes _-: circ~mst:mclas~ JD.e . parece :prefert~el. es~ tão .dolugar; direi.qile :tambem·:~ c minha opinião que 
·eôr_ te_ • {~. po __ ~o do.) Mo_ · l .. l·v·o·_.s ·bem po!lderosos exJ.~.e~. ~ se estabeleca_ por_ ora <t: qui na . c_ô.rte_ ,·te ·.quan.do_ . J~r 
·q~e aC{Ul·seJa fundado · ~ · estabeleCid~ o :curso 'lur1"l ,mais com~odo_ emr$. r,aul<!_, -e . Perna~b(l~O· ( ~Ot~ 
·dico. . • . .. · . . .. · . . . . · . . J do -contrano.,nao .teremol" tao,çedo c!;ta~ sctenet~S-
·.E~te ObJe~lQ."p~dta ser confia~~ á prudeneu~d, Ã este -;tempo :,veio , tambem ~ á m.~sa, 1 ofl'er~eüfa 

•m1ms~~o_ do 1mpeno, que t~m hablltdade, ·· e ·mn1to~ .pelo Sr •. Clement~,P~reira, . esta , outra · 
conhecimentos· para organtsar·pôr em, ~ndament~t · · . ~ . . . 

•:e_ di~ .. ~gir_ · · tão ·util e_ stabeleeimeJ!_to._; · é ' 1 fa~ll descobn.! · · • BJIIlEr;-DA . ·. __ " , 
'dous·lentes, que tendo o ordenado de Oitocentos m.tf . ~ _ . • - . .. . :dis-
'ré)s-nó•pro;rimo meZ 'do ' Março comecem ;a;dadi- .• C? curso JUrJd~o con~~ara d_e 1~-a~eJr~s, ,,... 

____ ·ç~e5. '. servmdo~se -.da . ~as!! •do · museu P_ ara · ~ulasl :ll'lbutdas_. ;; e , ~rd~nad~s: d~-maneua_,~_egwn~- ~~ _ .. 
·Nesta·côrte ha --outros •muttos soccorros. (Apoaado~ « }>,• ·:.4nno.-4.0 '·Dtreito ,oaturaL ·· 

··. ''s _e· · __ es_ t.-~. P_· _roj~c_ t_o_ ···J_ ô.r :po_s. w __ em___ ex_ e_ ct~ç. ão, __ n. ~.P __ ri « 2.·_. · __ 1_ n_·s.tit·u.· i. çõe .. ; ._d.· .. il ... d .. i}'e_ .-.i .. to ro_ !fl4D. o_ •• __ ·_ meira abertura se acharáõ mais .. de duzentos- estu « 2.• ~_nno.-1._ ~1~1to_ P.~hlt,co u~~ve~, e das 
'dá.nJe~; · -pomue: lll~i~~~ -l'i~~H~iros· ~_edes~inão as ge2_tes. · ~ · . -- . · , . · • ·. . · , 
guit:a· -.;arreira· das· letras '· tendogrande·dtmc,uldaátl ! .. 2.•,J),ll'eitq Jl~'!:!li~?.•· ~-~eslB~tJef). br -·. ':ril 

1

(lm.Jp.·a.Ssa.r a;iia_'.izes êS_tra_··. n_ge_._''. iios OOlU.· :. o __ nm M_ adqu .. ... i. t · .. · .. ·.,·.·.·«"· ,_' . 3.· . A·. "'~·-:l··.D . .tre_ .. ·. __ ._.•to_ .. ·_·. p'a·· ~·~-·. P':l_. ··. JC .. 9• __ e_ .~_. · .• -'lW cônltooinentos·~ · ' · -~ '' < ·' ·· • : ~ . ·.· · _ . _ ·'~·: c··:2.•:' ffirei_to:~tno-_cr:I}D.~~a.k~'11~ eom~o. 
: ?. PfiÍlcipillttft9 'éJ 'Cu~)~r~~iÇo·.n~.'c:ajtiíàl~o~>im1 ' '"'~:>4~•l '-lfnflO.·...-.~~ o i D.~l_'%~~0:~~·, -~ 
perio, lJUe parece ·o·a5seh1o'ora~mais''1:flnnmt~e · . .,,., • . Econoaua ~1itiea. 
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56 S~S~ÃO EM ,.7, D.E ~(IDS'JO .. Q~ 1~.26 
u 5.• Anno.-L• Pratica. 
« 2.•- Estatística, geographia p_olitica, e dipl'>-

,macia. _ _ _ 
u Os léntés que no 1• anno occuparem a. cadeira 

de direito natural, passaráõ a occupar no. 2• anno' 
a cadeira de direito publico universal, e das gentes 
e . por isso o~ lentes destas cadeiras se alte!naráõ 
mutuamente •. O mesmo se praticará nas cadeiras de 
direito patrio do 3° e 4• anno. » 

Foi apoiada, e em -seguida disse 
· O SR.· CuNHA BARBOZ.\ ::-Sr: presidente, concor
do com o illustre deputado o Sr. padre 1\Iarcos An
tonio não'posso convir com tudo que se estabele
ção por o~a só duas ~adeiras, deixando para os 
annos segumtes a creaçao das outras. 

Pelo plano quo a commissão apresentou sobre.o 
curso jurídico em ·geral, approvando-se, fica a opi
nião do_ illustre deputado em. pé; porquanto elle 
concorda sobre a distribuição das cadeiras, distri
búicão que é fundada nas tdéas de homens de gran
d.e saber e nomeada, e cujl!- autoridade tem- muito 
peso quando fallassem razões e· argumentos convin-

·centes. - · . 
Desde · que tem crescido a civilisa~o do mundo 

novo, têm todos concordado na necesstdade de es
paUíar as luzes e as sciencias, de um modo conve
niente ao augmento da mesma civilisação, e con
forme as proporcões que apresentão as diversag lo
calidades. e esta'idéa_não soffre que se restrinjão os 
conhecimentos jurídicos a essas duas cadeiras só
mente : em vez de ser isto simples e facil, iria pôr 
todo;.o systema desta sciencia em desat·ranjo e con
fu5ão,: por ser impossi vel estãbelecel~as aos poucos 
com uma tão immediata ligação.· 

· As outras cadesras de ~mais são tambem igual
mente ne~essariaspara o atigmento das luzes, que o 
cidadão ·precisa na decisão. das cousas sobt·e as leis 
estabelecidas, são-lhe necessarias essas . ma terias 
para promover com conhecimento. os interesses da 
sua D!lção,· não digo já nos ~mpregos . da judicatura, 
porém. mesmo- no seu gabinete para_exercer as im-: 
portantes e nobres~funcções dos primeiros .encargos 
da nação ; estes conhecimentos de certo que melhor 
se adquirem estudando as materias·ern separado, do 
que reunidas em muito poucas cadeiras. 

Portanto eu sustento o artigo, e acho que deve 
passar; pessoas muit_o abalisadas approvão ,esta dis-
tribuicão. , ... -

Faliarão mais sobre a materia os Srs. Cruz Fer
reira, e Li no Coutinho cujos discursos; não forãci 

· colhidos pelo tachigrapho ; e dada a hora ficou adia
da a discussão. 

O Sa. PRESIDENTE determinou Qara a ordom do 
dia 1°~ Continuação da discussao do projecto de lei 
sobre a liberdade de imprensa. 2° Eleição d_a mesa~ 
3• Discussão sobre o projecto ·de lei declaraiorio do 
art. 6• da constituicão vindo do senado. 4• Conti
nuação da discussãÕ adiada sobre o projecto para o 
cnrs()juri~ico. . , · 

Levantou"-se a-sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José Ricardo àa Costa Agu.iar de Aiulrada. 

Aberta a sessão, foi lida a acta da antecedente 
pelo Sr. secretario Feijó_ e foi approvada. · 

O Sn.. ~ÊCttEuruo CosTA AGmAR deu immediata-
mente conta do seguinte · 

OFFICIO 
« Illm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex. a resolu

ção do senado sobre o projecto de lei a respeito dó 
direito de propriedade, para ser presente ã camara 
dos deputados com o mesmo projecto á ella junto. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço ao senado, em 5 de 
Agosto de 1826.- João A'llt01tio Rodrigues de Car
valho.'-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An-
drada. >> · • 

Leu igualmente esta resolucão e o projecto que 
vinha incluso : • 

« O senado envia á· camara dos deputados o pro
jecto de lei junto, sobre o direito de proQriedade; 
e pensa que tem lugar pedir-se ao imperador a sua 
sancção. 
. cc J>aco do senado, 5 de Agosto do 1826.-Vis

CMzde de Santo Amaro, presidente.-João A.11tonio 
Rodrig-ues de. Carvalho, 1 o . secretar-io. -Barão ·de 
Valença, 2• secretario.» 

« PROlECTO DE LEI 

te A assembléa gernl legislath·a, decreta. 
« Art. 1. o A unica exc ?.peão. feita á plenitude do 

direito de propriedade, conf~n·me a constituição do 
imperio tit. 8•, art. 179, § 22, terá lt!gar quando o 
bem publico exigit· o uso ou emprego da proprie
dade do cidadão por necessidade nos casos seguin
tes: 

cc }.o Defeza do estado. 
cc 2. o Segurança publica. ., 
cc 3. o Soccorro publico em tempo.de fome, ou 

outra extraordinaria calamidade. ' 
« 4. o Salubridade publica. 
cc Art; 2. o Terá lugar a mesma excopção qua~do 

o bem publico exigir .o uso ou emprego da propr~e
dade do cidadão por utilidade, previamente vertfl
cada por acto do poder legislativo, nos, casos se-
guintes: . . .. . . . · _ . . _ • . 
-- << 1. o Instituições de caridade. _ . , 
.. «. 2. •. Fundações d~ casas de instrucção da moci- · 

dada. .. - . . ; 
c< a~o. Commõdidade geraL _ 

= <I~. o Decoração. publica. ..· . . •. 
« Art._-3.• A vertficac;ão dos casosd~ n_ecessidt~d~ 

á que .se destinar a propriedade do cidadão, sorã 
feita a requel'ime~l? do proct~r·~~or da fazen.da P.ll~ 
blica,S.peran~e o JUIZ do domiC}ltO d_o propnetarto, 
C<•lll audien':la deJle; mas a vertficaçao dos ~a~o~ de 
utilidade terá lugar por acto _do corpo legislativo, 
perante o qual será levada a requisição do procu~ 
rador da fazenda publica e a respüsta da parte. 

«-Art. 4.• o valor da propriedade sera. calculado"" 
não só pelo intrínseco da mesma propr~edade, como 
da sua localidade e interessesfque della tira o pro;
prietario, e fixado por ar.bitros nomeados pelo p~o-· ,; 
curador da fazenda publica e pelo dono daproprie-'"• 

; .. , · , , , · dade:- -. ._ · . .. . . · •· .. . -
Sessão em '2'i;de AgostéÓie 1828 . _- « ,Art. 5.• Antes do próirietario _ ser . priv_adº, ~a 

PRESIDENCIA DO· SR. PERIÚÍU: • DA NOBREGA>;'{ SUa propriedade, seráJ,ild~mnÜ,i~dO do sell. -yal~r~.: 
,., · • . "- -. «Ai-. ~-oãS~ o, pi()pri~~~no rec~sin ,rec~1lerJ> 

_A l! 1~ ~,2ras pr~cedeu-;se a ,chamada e acharão-:se valor da propnedade, sera levad,~ ,ao d~p,os~to P!l.
- presentes .o.srs. deputados, faltando coin partici- blico_; por cujo .~nhecilllento, 'jU:~iqiaos,autos, se 

pação o Sr ~ Bricio e se~- ~na ~ Sr. Silva L~o. ,h~yerá a posse ela proprie~de. ' : , , ~.; 
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cr Art. 7_.° Fica livre ás partes interpôr todos os · « .1\rt. 6.õ As revista~ sómente_serão.concedidas 

recursos legaes. . . ~ l nas causas cíveis e crimes, em que se verificar um 
a Art. 8. o No caso- de perigo imminente, como l dos d«,?us . C!l-50S de nullidade mani.o.esta ·e· injusti~ 

o.dc guerra ou commocão, ccs~arâõ todas as for-
1
1 notona e quando exceder a alçada, de que Lratara 

malidades e poder-sc-ha.tomar posse do uso quan- a lei das relações. - . 
do baste. ou mPsmo do domínio da propriedade, I. « Art. 7.o Offerecida a petição de revista no tri.;.; · 
quando seja neccssa1io para o emprego do bem pu-j bunal. se designará por distribuição ltm dos uii
blico, nos termos do art. lo, logo que seja liqui- nistros, a quem toca formar o processo. Este mi
dado o seu valor c cumprida a disposicão dos arts ;· I nistro tenciona em primeiro; lugar e-passa o feito 
5° e 6°, reservados os direitos para se deduzirem em ~os ministros q!le se seguirem, lançando a sentença 
tempo opportuno. · · aquelle, em CUJO poder se verificar 0> ·"Vencimento 

« Paço do senado, 5 de Ago!"to de 1826.-'Vis- por tres votos conformes. 
cond~ de Santo Amaro, prec;idente -João Antonio « Art. S.o Esta sentença com o processo serão 
Rodrigues de Carvalho, 1° secretario.- Barão de remettidos á relação competente com ordem do juiz 
Valença, 2° secretario.» · a. que fôr distribuído o feito, pat:a que este seja re-

Foi este projecto remettido 'á commis!=ão dele- vxstoA. t 9 Q d h . · d . . d 
1
. 

gistação « r . .o uan o con ecer os e xclos e erros 
· . . de officio, cujo conhecimento lhe confere a consti-

Leu o .m....esmo Sr. secretariO o segumte tuicão, o ministro. á quem tocar por distribuição, 
11 PARECER ordenará o p~ocesso, fazendo autuar pelo secretario 

as peças instructivas e procedendo âs diligencias 
« A commissão da redacção do Diario vio o pro- que julgar necessarias e pronunciará o indiciado de 

jecto de lei, que veio discutido do senado, ácerca_ culpa. 
~e r~dactor e tachigraphos; e é de pnl'ece,r que se c1 Art. 10. Depois _da pronuncia será nomeado 
1mpr1ma para ser discutido nesta eamara. · para promotor o ministro, que anteCt!deu numerô' 

« Paço da camara dos deputados, 31 de Julho de da distribuição áquelle a quem fôr distribuído o 
1826.-Manoel Odorico illendcs.-Janua1·io da Ctt- processo. Este promotor fórmal'á o libello, dcri-
1!ha ~al'bosa.-Cnndido José de Araujo Vianna.» vado das provas autuat!as. Ao réo se assigna1·á o 
-FOI approvado. prazo para contrariat, _Q qual será accommodado ás 

Pedio então a palavra o Sr. Vasconcellos c depois circumstancias; neste praz() produzirá. suas teste-
de um breve preambuló leu este · munhas e os documentos que lhe conVIerem e ser-

11 PROn:ctO DE LEI 
lhe-ha permilt.ido Cormar suas allegações por es-
cripw: , · 

<I Art. 11. O promotor só tem lugar quando não 
" Para o estabelecimento do SIJ,premo tribunal de bou\'er parte accusadora. 

justiça. « Art. 12. As testemunhas e interrogalorios se-

« CAPITULO 1 

u Do presidente e ministro do tribunal 

• Art. I. o O tribunal supremo do justiça, será 
composto de um presidente ~doze juizes letrados, ti
rados das rtlacões. por suas antiguit.ladl:'s, e serão 
condecorados éom o titulo do consellio. Na primeira 
organisação pnderãõ ser empregados neste tribunal 
os mmistros daquelles que se houverem de abolir. 
(Constituicão art-; 163.) 

" Art. ~.o O presidente e os ministros usaráõ de 
berca c capa, como a dos ministros dos tribunaes. 

« Art.. 3.0 O. presidente prestará juramento nas 
mãos'clo imperador e os ministros nas do presi-

' dente. .. . 
« Art. 4.0 0 ' presidente venr.erá o ordenado de 

quatro contos de réis e os mini$tros o de trcs contos 
e duzentos, sem outro alg.um emolumento ou. pro
pina. · -

c CAPITULO JI 

« Das funcções do tribunal 
<I Art. 5.0 Av presidente pertence a ;pgulação 

dos trabalhos e a economia interior do_ tribunal; e 
ao tribunal compete! 

« 1. o Conceder ou denegar revistas nas causas e 
pela maneira que esta lei determina. 

«·2.• . Conhecer tios delictos ·e ~rros dr. officio que 
commE'tterem os seus mimslros; ·os oas relações, ·os 
empregados no c1irpo diplomatico·e -os presidentes 
das p1·ovincias. ,, . . . . • : 

I 
« 3." Conhecer e decidir sobre os conflictos de 

Jlll'isdicção ecompetcncia das relações ]lrovinciaes; 

rão publicas, bem como todos os actos do processo 
depois da pronuncia. 

" Art. 13. PrPparado assim o processo serão la
vradas as tencões e seutencas, na fórma do art. 7°. 

« Art. 14. • As pessoas ~que forem processadas 
neste tribunal, poderáõ recusar dousjuizcssem·de
pendencia de prova alguma. 

« Art. 15. Os proccsso3 formados ·sobre os con.,. . 
flictos de jurisdiccão e cümpetencia· das •·elações, 
serã~ igua~ruente julgados p_or tenções na fórma.do 
art. J0 • - ~ 

;; « Art. 16. As sentenças deste tribunal poderáõ 
ser uma só vez embargadas. ~· . . 

"-Art. 17. Este tribunàl tem autoridade para ex
pedir ordens a todas asautoridades civis, . judicia
riac;, e recommendar-lhes a execução d<~s leis. Estas 
ordens serão assignadas pelos ministros, a quem 
forem distribuídos os processos e referendadas pelo 
secretario-competente. . _· . 
_ 11 Art. 18. O principal objecto destas ordens será 
fazer effee.tiva a responsabilidade dos magistrados, 
que tiverem proferido sentenças manifestamente . 
nullas, ou notoriamente injustas. 

-~Art. 19. As-propostas e consultas ao impera- '· 
dor serão . distribuídas a um ministro, qu~ as pro=-· 
porá e decididas por pluralidade de votos (tos mem
bros presentes. Admittir-se-hão votos . separados, . 
que acompanharáõ as mesmas propostas e consul• 
las. Do . vencido, . que será assignado .por Lodos os 
ministros prP.:Sentes. -se fará assento. . · 

« .Art. 20 .. Este. tribunal terâ duas • conferencias 
por semana, de quatro horas cada .. _umâ . . 

• , Art. 21 Os ministros ltomaráõ~assentô.na mesa 
â direita e esquerda do presidente, · eontand~se por 

'Ut 
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primeiro o que. estiver il tlirdta, e Sé'gttinuo-se os 
mais até ao ultimo da esquerda. 

cc Art. 22 A di:<tribuiçào será feita na fórma da 
lei das relações. Para esta dístribtti•;ão haverá.dous 
livros, um pam as revistas, c outro para a dos 111ais 
papeis e dependrncías do tribunal, os quaes 
serà!l rubricados pelo presiden te. 

"O livro da distribuiçàodasrevista.oserárlividido 
e.m dous títulos, . um para as revistas cíveis, e outro 
para os crimes. 

u Art. 23. Os emolumentos dos papeis, que expe
direm , serão recolhidos a um cofre, de que se 
deduzirá a quantia necessaría para as despezas 
míudas, e o rnsto será recolhido ao erario. 

" Art. 24. Os ministros, que falt<trem sem motivo 
legitimo justificado, perderáõ o ordenado, que ven
ceriiio nos dias de falta. 

« CAPITULO 111 

" Dos empregados do tribunal 

" Arl. 25. Haverá um secretario para o expe
diente deste tribunal, um thesoureíro, dous con
tínuos, e um porteiro. 

" Art. 26. O secretario e~creverá rm todos os 
processos, e diligencias das attribuições do tribunal, 
e além dos emolumentosvcncerriõ200$000por anno. 

" Art. 2'7. O thcsoureíro seriÍ o 111esmo da relacão 
pelo que terá a gratificação de 508000 annuaes. · 

" Art. 2H. O porteiro terá a seu cuidadoaguardu, 
limpezu e asseio da casa do tribunal, de todos os 
seus utensílios, e de tudo quanto ahi fàr arrecadado, 
c terá o ordenado de 400$000 annuaes. 

« Art. 29. Os contínuos faráõ o serviço por 
semana, e um no impedim ento do outro, qttando 
acontecer, ainda que não seja d~ sua stmana, rstad 
sempre prompto ju::to ao porteiro nus dias de 
trihunal para executar tudo q11c lh e ftlr ordenado 
por bem elo serviço, u cada um vencerá 18.08000 réis 
jJOr anno. 

" Art. 30. Todas as despczas miudas do tribunal , 
c.omo são papel, pennas, tinta, arêa, lacre, obreias, 
nnst.ro ou litilho, serão pagas prlo cofre dos emolu
mentos, em folha, que fprmará o thesoureiro todos 
os mrzes, e assignada pl"lo presidente. 

" Paço da camara do:> deputados, em 7 de Agosto 
de l í320.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. » 

Tendo finnlísado a leitura, enviou e3te projecto 
á mesa, requerendo que fosse julgado urgente, e 
sendo apoiada ~sta proposta, di~PL'II'Ou-se a :;egunda 
leitura, j tilgan.!o-sc ser obj,)c to digno de delibera~ilo, 
pelo que fui logo remcLtido á commissi:o de lr.is 
regulamenta n·s. 

Tnvc entiio lngar a l' parte da ordem do dia, que 
rra a eontinuação da discus,ilo sobre o projecto de 
lei para rPgular a libndade da impnmsa. Prin
cipiou pdo art . 6• do tit" 3•, as,im concebi do: 

" Art. 6.• Nrnhum privilegio isen ta o cida·'ão de 
qualquer jerarquia que seja, de comparecer anto o 
jur~· . sendo dt.•mandndo por crimes de abuso de 
lib. rdadt) de p"nsnr, " 

l'o:<to em discn s3ilo, ninf(u rm se propoz a falbr 
sobre a sua ma teria, fuz<)nuo ti• o sóme.nte o Sr. ~]arco> 
Antonio uma br.·vo rPfl•·Xill) n respeito do modo, 
porque se ul'hava redigido. Pl'!o quP procedendo-se 
â V11tação, foi o artigo arprol'ado. salva a redacçl>o. 

Dt!sta fórma c com a mesnta dausula passarao os 
arts. '7• c 8•, cujo theor é o seguinte: . 

cc Art. 7. 0 N~nhuma sentença será valida, quando 
dada por qualquer tribunal, por mais graduado que 

seja, sobre crimes nnscitlos de abLtsos de liberdade 
de pensar. 0o jttiz~'S 1 que a derem, S81'ãO féOS de 
lei ncio gna1·dada, e responsanis pelos males G 

damnos sr.>firidos e,m virtude de tal sentença. 
" Art. 8.• Os impr"ssores e editorns são obi"Í· 

gados a mandar ao promotor fiscal do jury um 
"xemplar de todo e qualquer esrripto, que impri
lllírem ou publicarmn. » 

Passou-se ao art. 9• concehido nestes termos: 
" Ar. 9.• O promotor fiscal elo jury na falta de 

parte e o accus~clor publico nos casos dos crimes de 
abuso da liberdade de impr€n~a. A sua relaxação 
neste obj ec to será considerada connílencia com os 
respunsavei:> do escripto ou palnna. » 

Abriu a diseussão com este discurso 
O Sa. Souz.1 FnANÇA :-Parece-me que se póde 

muito bem supprimir esta parte do art.igo (ltmdo) 
-A sua relaxação nPste objecto etc.-pois não h11 
net,essidade alguma desta declaração, nem a um
missão do promotor deve ser qualificada como 
connivencia com o rro. A resp0mabilidade deve 
n·cahir sobre o escríptt>r, ou c·ditor, ou impressor, 
mas não sobre todos collectivamen te , e quanto ao 
promotor fiscal, son d!>. opinião, que num·a poderá 
ser respo nsavel pl'lo abu so commetlido por um 
terceiro, mas sónn•nte pPla ommissào do seu dever. 
Portanto eu apresPnto esta emenda suppressiva, que 
me parece, merecerá a apprt>vação da cama, a. 

Dito isto, leu, e passou ao Sr. l• secretario a 
seguinte 

<C EMENDA 

" Supprima-se a ultima parte do art. 9• til. 3•, 
que diz-a sua relaxação etc.-Souza Fmnça >> 
-Fui apoiada. 

O Sn. LINO Coun:'iHO :-Eu l.ambem tenho a fazer 
uma rel1exào Nada 111e parece mais natural do que 
declarar, quaes hão de ser as qualidades, que deve 
ler o promotor, naquelle artigo, em que se trata 
deste fun ccionario Julgo portunto qu e tem aqui lugar 
o indi~a r, quaes si10 as circumstancías, que devem 
collcorrer na sua pPssoa. Parece que uma dellas 
sNil se ll! duv idn a das letras : o proml>tor fiscal, 
assim como o juiz de direito, devem Sl'r homens 
letrados , pois do contrario não podedõ desem penhar 
as funcçõ es de seus cargos, e isto devr' ser expre~so 
neste artigo. E' tambPm esta a occasiào de se tirar 
Ullln duvida, que já se suscitou na Bahia, e é, se o 
promotor fiscal póde, ni1o sGndo nccusador, defender 
como advogado o réo trazido ante o jury. 

Na Bahia ist•J não foi concedido, e eu não descubro 
razão alguma para tal prohibição, e por isso pro
pon ho nesta eme nda, que fica livre ao pro rnotor 
advogar a caw;a de quahper réo por delíeto particular 
de imprensa. A lei deve ser clara, e prev<'nir duvidas. 
Eis-aqui a emenda. 

Leu, e mandou á mesa a seguinte 

(C E?riENDA 

" O promotor deve ser homem letrado, e elle só 
devtl accusar em crimes que offendào a" puhlico 
em g~ral, o não fica i nhabilitado de advogar 11 favor 
de qttalquer réo Pm crimes contra os particulares. 
-José Lino Coutinho. )l-Foi apoiada. 

Teve então a palavra o Sr. Cruz Ferreira, o qual 
depois de urn discurso, de que nada alcançou o 
tachigrapbo, enviou á meiia esta 
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« EMEND.'- () Sn. VASCONciu.Los :-Sr. preside11te~ o arti~ 

está bem explicado·, e não contém materia alguma 
« O promotor é ·accusador publieó n~:>s delictos da su 11erflna. Eu mostrarei que .. esta clausula :é ,jndis- -

imprensa, em que interessa a nacão. Nosde interesse pensav~"J. e deve passar. ·Di~!Ôe .o illuslre 'deputado 
patticular accusa a purte interéssada. A ommissão que essa declaração, pertence á lei da responsa~ilidade 
do promotor no seu offi.cio publico é criminosa, e dos empregados publicas, e .que para.ella se deve 
fica responsavel. -O -deputado Cru::: Ferreil"a. » reservar. Porém se esta lei de responsabilidade 
-Foi apoiada. geral não póde ser di~cutida nesta sessão, como 

O Sa. Ln.-o Coun~uo :-Eu estou pela emenda do todos nós reconhecemos, Jica1'áõ certilmenLe immunes 
honrado membro, mas pelo seu discurso vejo que de toda e qualquer pena os promotores fiscaes .da 
me não entendeu. ou que eu me não expliquei bem. liberdade da imprensct, se já nesta .lei, que lhes diz · 
Eu digo que o pt·omotor, quando rlão accuse. póde respeito, se não tomar esta saudavel medida a bem 
defend••r o réo chamado ao jury por uma pessoa do socego. e tranquilídade publica. 
particular, e nisto não acho implicancia alguma J<:u já disse que julgava m.elhor tratar-se d·esle 
como acharão na Bahia. Um pi'Omotor é 11m accu- o!Jjecto, quando se discutissem os artig11s .novamente 
sadQLp~lbhco, não .. accusa como um cidadão-parti- redi-gidos, e que .forão .. para a impressão :. porém 
cular. nem por delictos particulares, pllrtanto logo como jã estão sobre a mesa algumas emendas 
que t•llo não exerce as func!:ões deste Ckrgo, parece apoiadas sobre esta ma teria, .suu .obrigado a dizer já 
que nada o pótle impedir, para que elle deixe de o que entendu, e o que reservava par.a a occasião, 
exercer o officio de advogado a favor-de algum réo que me parece propria. 
accusado ante o jury. Este é o sentido da minha Defendo a integra do artigo Mntra a proposta 
emenda. suppressiva do Sr. Souza França. Nós aiut1a não 

O Sn. VAscoNcELLOS :-0 ill ustre deputai! o, que temu.s, nrm tão cedo teremos uma lei de responsabi
acabou de fallnr. tem em parte razão no que propõe, !idade perfeita p~ra os _empregados publicos, princi
mas não é este o lugar proprio para estabelecer as palmente para os mag1strac.los. e que diremos ,deste 
attribuições, e qualidades, que deve ler o promotor empt·ego, que agora é que se .cria, e que não póde 
fiscal. Quando vier da impressão a nova redacção do ser comparadl) com o tios outros fiscaes da ant.iga 
processo, ordenada pelo seu illustre autor, então legislac;ão '! E' portanto necessario que nesta .mesma 
trataremos dessa materia, porqlle al\i é que ella tem l~i .se marque a pena. que lhe deve ser imposta pela 
o seu assento; Por isso julgo que o St·. Cruz Ferreira sua 9mmissãu, e esta. que arbitra o artigo, é cerla-
falloll alguma eousa (óra da ordem, qnand9 di~correu mente a mais raz~avel é proporcionada. . . 
sobre as attribuições do promotor fiscal. Quanto á Defendo tambem .a emenda do Sr. Lino Coutinho. 
emenda do Sr. Souza França, devo dizer,que eu ·O promotor ha de ser horilemletradu.: ha de ser o 
não sei, que mal fazem estas palavras do artigo·: accusador publico, e não dos delictasparticulares 
(Lendo)-A sua relaxação nesle objecto será consi~ e também não descubro inconveniente al_gum,_para 
derada connivencia, etc. . quP. elle .deixe dt-l advogara causad~ umréo accusado 

Eu assento que esta declaração é necessaria, pois por .delicto pal'ticÍtlar. Ei_s em summa o -meu· V9to -
faz effe.,tiva a . pena, qut" elle . merece pela . sua sobr.e a ma teria tratada. .· . . . 

·ommissão. De que serve d .. clarar-sc um funcéionario O Sn~ BAPTISTA. PEREIRA :_:Eu me confor~10 ccim 
responsavel, se' essa r«.>sponsabilidadese não póde a doutt'ina deste artigo tal, qual lõeacha redigido. 
verlllcar, e se tl re~ponsavel.não vem a solfrer o Diz elle (leu o artigo). • Eis uma regra dictada pela 
'justo castigo t · Por consequencia í~U defendo nesta ra1.~0 e pela politica. · . . : · · · . . .· 
parte o artigo, e julgo muito conveniP.nte, que 0 Apparece um.~scripto •. em que se ataca .a honra.do 
promotor ommisso · seja ·considerado · cumplice do cidadão: · se este pt'()Cede á .accusação., nada tem .que 
abuso. fazer (J promotor; .se porém :0 cidadão .otrendido, se 

conserva em sHencio; .então ·a 1~ f.u :apparecer;.o 
· O SR. Souu FaANÇA:-A razão, .porque eu pro~ Qscal dos direitQs do cidadão, :afim .de que.o:crime 

ponho • ~ . suppressão da ultima p;lr.Le do artigo .• é não ache .abrigo na impoteacia, õtbno descuido. 
obvia, ,e .te.D.l o seu ftindamento . na nature~a do:; ~· A. 4if[ereoça, -que faZ uma -.emenda entre crimes_, 
de~tos. O pr~lmo.tor .é .um empregado publico: .f! em •que ~ 4l:teressa a naçãa; • e aquelles que dizcm.tàs
cómo .tal é sim J:esp~nsavel por .omutissão., mas -uão peito aospar.tic11Iare~, . pareee~me destituida deJuu
pór abilso ela liberdade -da imprensa, quando deixa damento, porque ~u não descubro crime algum, 
de'.Aenunciar .e accusar -0 réo por · tal delicto. Te.ru que possa ser indifferente á nação. . . ; 
difJ'Ct:entc .n-atur~a . e_stes crimes: um é de ominis~õãO_, . A- socied_a<Je., .Sr. presidente, oompõe-:se. de par
o OÚlro- de cOmmissào.: este é. ·. de liberdade .da tes sinKulares, e estas são tão casadas entre si. · ~que 
imprensa~ aqnelle de er~o ae offic.io .: logo co~o h.ão 0 bem ou mal de uma per.tence a todas, principal-
de s.er considerados ide . .ntico& 1 · . - · mente nos go_vernos constitucionaes. . .· . 

O promotor é respon!>avel por falta•· ao seu dever, Todo e qualquer ataque feito a um dos membros 
e o cscriptor por ter abusado da liberdade .de da .sociednde civil, ficando impune, abr~ porta :f~:an
e~crever. : e ambos hão de ser julgados réo& .do ca á total destruição. · · · . . · · - -
mesmo delicto·'l Isto é contra todos os . princípios da Que raz~o justificativa, Sr. pre'sidente, se p9derá ' 
jqrisprudencia. Eu não digo que o ]l.romotor seja conceber, para que o crime · fique impnne, s~- · p~r
isento de cástigo, quando deixar . de cumprir as que o cidadão otrendido não comparece na accusa
obrigacões .do . seu cargo, mas o que digo e s1,1stento, çào, havendo tantas e. tão fortes circumstancia.s pos-
é, que'oão póde ser-co.nsiderado como r-éo.de crime siveis, que ai~so o_determinem 'l . _ 
de imprensa, se. por simples ~mmissào não depuucia A• segunda parte ·,do artigo algu01a reOe-xão se 
o :ve.rdadei.r~ criminoso. Portanto. insisto . na , sup- poderia, fazer, pois me parece melhor, que essa pena 
pressão daquella parte rlo artigo, que é alheia da}ei viesse marcada na lei da reliponsabilidade dos em
di! , lib.erdade . da unpre.nsa. e perteri~ á _iei dares~ pr~~dos pub)jC()s; Jlorém adve.rlhldo :que lessa}alta . 
ponsabilidade dos empregados publico~. . . viria a frustar a presente ~ei, ·- ~-.qué t.arde·.apparece-
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rá a outra, não duvid() approval-à é' tanto mais, 
quando todos sabem o que desgraçadamente tem 
sido entre nós a liberdade da imprensa ; o empre
gado publico, maxime desta ordem, sem restricta 
res);lonsabilidade, é melhor não existir. 

Foi igualmente apoiada, e continuando a discus
são, orou o Sr. Cruz Ferreira, sem que podesse ser 
entendido pelo tachig1·apho. 
· Seguio-se a fallar -

]!;mquanto á pena da.emissão do escr:ipto, persua
do-m'~ ser preíer1vel a pecuniaria, e as razões são 
t.ão obvias, que ell me dispenso de as produzir. 

O SR. VERGUEIRO :-Eu não posso admittir a ac
cusacão publica nos delictos particulares. Embora 
me ti·agào•por exemplo leis extranhas, se existem 
essas leis, para comprovar semelh;mtc pr·atica, em
bora Stl procurem ugumentos de agradaveis theo
rias, para tnl'Strar. que toda a offensa feita a um cí
daáão particnlar reflecte sobre a sociedade em geral. 

O SR. ARAUJO BASTO :-Eu defendo a rnateria do 
art ~ 9°, nem sei porque razão ha de ser rejP-itado, 
depois de passarem, como passarão os árts. 6° e 7°. 
Nestes arligos determina-se que só o conse\ho dos 
jurados róde conhecer dos crimes por abuso da li
berdade da imprensa, e que quaesquer outros juizes, 
que delles tornarem conhecimento, serão responsa
veis pelos damnos, c qualifieados réos d" lel não 
guardada • . (Leu os arts. 6° e 7•). . 

A nossa-legislação não seguio-esS{' priftcipio, e 
fez uma distincção muito sabia entre deliclOs pu
blicos e delictos particulares, dislinccão reconhe-
cida pela nossa constituição. • 

Ninguem póde negar esse principio abstracto, e 
que muito facilmente se demonstra: quo todas as 
vezes. em qull uru membro da sociedade é atacado 
nas suas garantias, e nos seus direitos, toda a so· 
ciedade é lambem atacada na pessoa daquel\e·mem
bro. Porém a sociedade inteira ha de estar a tomar 
conta por todos e quaesquer actos de offeusa contra 
cada um dos cidadàos 't Certamente não o poderá 
praticar. 

Portanlo o promotor fiscal só ha de denunciar e 
accusar aqueUes delictos, que so referem immedia
tamente á sociedade, ou se dírijão á fórn1a do go
verno, ou á_l!dministração publicá, ou a algum dos 
poderes pohllcos. etc. , 

Talvez seja uecessario especificâr aqui os requisi
tos essenciaes dos delictos publicos ·para se distin
guirem na pratica, e se _differençarem dos particu
lares; e ~e a camara assim o entender, póde-se 
muito bem tratar disso na redaccào nova, que fizer 
a cornmissào, quando para lá tornar o artigo. 

Ora, admittida, como deve ser, a distinccão, tem 
Lodo o lugar a emenda do Sr. Lino Coutinho, quan
do propõe, que o promotor possa defender qualquer 
accusado, uma vez que tenha accusador particular; 
pois não sei, que msso possa haver inconveniente. 

Quanto á ulttma parLe do artigo, eil voto pela sua 
doutrina. Embora tenhamos de fazer a lei da res
ponsabilidade dos Cunccionarios publicas , ella ainda 
não . está feita, o emquanto não fôr sanccionada, 
qual ba de ser a respousab'ilidade destes prorilolores? 
e ainda que a lei geral estivesse feita, que mal resul
ta de se marcar aqlli a responsabilidade destes em
pregados 1 Portanto nesta parte deve passar o nr
tig_o tal qual. 

Leu então o Sr. secretario Costa .Aguiar asse
guintes 

« EIIENDAS 

« A ommissão do promotO!' torna-o re~ponsavel,e 
sujeito á pena pecuniaria correspondente ao delicto. 
-Baphs~La Pereira. » · 

« Indico que, ficando responsavel · o promotor, 
elle.deve perceber ordenado.-José Lino Coutinho.» 
-Ambas forão apoiadas. -

Logo nada mais natural do que mostrar as obri
gações do promotor fiscal, e a -sua responsabili
dade.-

Portanto as duvidas, que agora se suscitão, devião 
ser postas, quando se tratou daquelles artigos:· pois 
agora já não tPm cabimento, depois que a camara 
approvou aquella doutrina. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- (Não foi ou\·í!lo pelo 
tachigrdpho). 

O Sa. ÁLYF.l!IA E ALBUQUl!.nQt:-e :-Sr. presidente, 
este art. 9• é indispensavel, e de\'O passar como 
eslá. (Leu o artigo}. . 

Eu ouvi a um illustre deputado rcprnvar a dou
trina deste artigo, lraz.1mdo comparaçõos, c argu
ruentos das injurjas verbaes. 

·Isso faz muita differenca: a injuria verbal depen
de de prO\'Ds, mas a que· se faz pelo cscrípto, •em a 
sua prova no proprio escJ'iplo: a injuria \'el'bal não 
se divulga, não se publica, como a· do escripto; fi
nalmente são tantas c taes as r<tzões de dilferença, 
que nenhuma analogia tem uma ·com outra. 

E portanto n;1o se diga qtre ·assim · como não ha 
um promotor fi~cal das injurias particulares feitas 
por palavras, tambem o não deve haver para as que 
se fazem por escriplo. 

Sr. ·presidente, o escripto, que ataca a um cida
dão, a uma familia inteira, a uma classe de cida
dãos, 01taca ~ambem. a lei da seguran~a publica, e 
por Isso deve mcumbu ao promotor a accusa\~ão de 
taes delictos, quando a parte aggravada não a· possa 
tomar sobre si.. . -

Se este ,delicto não . tem até agora sido conside
rado como publico, dttve-o ser: do contrarioJ.odo 
aq~e!le, que for amigo_ de injuriar e d~sa_creditar, o 
fara unpunemente, logo que o ofi'end1do não tenha 
meios ~e pron10ver.a accusaçào. -Os crimes por abu
so da bberdade da 1mprensa têm uma natureza mui
to particular; n" :/ podem ser considerados como os 
outros delictos, que atacão ou á ·sociedade em geral 
ou a cada um dos seus membros em especial: laris
síma será a hypothese. ~ ern que não seja atacada a 
so~iedade, q~ando um _ci~a.dão é injuria~o pores.:. 
cnpto. Demais a multiphcJdade de escr1ptus inju
riosos não é argumento de grande civilisacão.· ·Voto 
portanto pelo artigo. • 

Teve então a palavra o Sr. Rocha Franco. o qual 
dPpots de um breve discurso, de que nada alcanc()u 
o tacbigrapho. mandou á mesa esta • 

.5l Sa .. SouzA FRANÇA :-1\luito me agrada a o pi
ntao do Jllustre preopmante . . Na l'erdade os delictos 
por abu~o da lii?erdade da imprensa tem umànatu
reza mutto partlcular, e não podem ser comparados 
com quaesquer . outros, quer se dirijão contra a s~. 
ciedade immetliatamente, quer contra eada um dos 
seus membros em especial. . · · . 

g EHEND.\ 

• No . art~ 9o St!pprimão-se as voie~u pala-
wa~·-Rocha Ff'anco •. Jtt ·. 

Um máo escriptol', S.r~ presidente~: é um assassinO' .
publico, é um perturbador da sociedade; ' ainda que 
os seus tiros pare~.o dirigir-se .'sómimte .• a um ·ou 
outro cidadão en1 particular: ; · ' - · "' '· ,_,: -
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A lei pois deve prevenir, -e remedi!Ír os damnos, - prehendido em algum dos artigos d; t>resente lei, e 
que de sua penna envenenada resultão á sociedade, solicitar a sua óbservancia, salvo o diteit.o de ·assi· 
ap~:escntando um fiscal, um accusador publicá, qu(' gnar-se, ou não assignar-se parte. Achaoao re
prom~va a ::ua accusat;ão. quando se não c:itTereça o pugnancía no promotor, tem recurso franco ao juiz 
propno aggravado a desafronta r . a sua honra ma- de direito, quo em tal caso fará o que cumpria· ao 
culada. _ · fiscal, participando-Ih~ assim, para elle p~oseguirno 

l'orvérúura a lei não manda nomear tutores, e que Iuais lhe compete. Nos casos ae abuso por pa
cur~dores aos menores, para os de.fender 't Não es- lavra o promotór fiscal só procederá havendo parte, 
tabelece gua.a·das, rondas, patrulhas, vigias. etc., que tler.uncie o dclicto, e exhiba as testemunhas. » 
para prevenir os roubos, os assassínios, e quaesquer F()i approvado sem a menor ohjecção, e pa~sou-se 
ataques contra o cidadão, para que elle viva seguro, ao art. 11 e final da lei, escripto nestes termos~ · 
e \sanquillo em su·a casa 't Quo muito é pois que . " Art. lf. F'icão a-Drogadas todas asleis, alva
lambem estabeleça estes defenso.res da sua homa, 1·ás, rl'gimentos, usos e costumes em _contrario. 
pois já os tem estabdccido para a sua pessoa e fa- A administração da justiça por juradõs ·é brratuila~" 
zenda 't .CvllULninguem..se u1ferecesse-a.fallar contra,fei-rogo· 

.Eu.JlflO digo que toi!os e quaesqncr·ataques feitos· posto a votos, dividida a materia em suas duas par
pilla imprensa contra o cidadão em particular. sejão tes. A primeira fui approvada, salva a redacção, e a 
considerados delictos publicos; mas julgo indispen- segunda, q';le s~ contem nas palu~ras.-A. adruinis
savel que na classificação destes delictos publicos se lracão da JU~tJCa-até ·ao fim, hcou ad1ada para 
não siga a regra dos mais: quizera que se ampliasse quánt.lo se discútir o pro~sso respectivo. · 
o circulo, e que fos:em contemplados como pnblicos 'fe,·e então lugal' a 2• parte da o1·dem do dia, que 
muitos daquelles, que ordinariamente passão por era a 'eleícâo dl nova me~a; e procedendo-se á vo
particul;~res; e para isso eu me conformo com a tacão por· escrutínio para o lugar de presidente, 
opinião do Sr. V e~·gueiro, quandí' propõe que a com- a pura dos os votos, achou-se reeleito o Sr. Pereira 
missão aponte os J'equisitos essencialmente neccs- da Nobrt-ga com a pluralidade absoluta do 49 vo
sarios pura se julgar publico o crime de abubo, e tos. Para ''ice-presidente . th•erão maioria relativa 
co111o tal sujeito á accu~ação do promotor. os Srs •. Marcos Antonio de Souza com 25 ,·otos e 

Suppoohilloos, meus senhores, que um infame Paula. e So ... za cí'm·:!t>; e entrando em novo escru;. 
escriphlr ousa atacar a lJOnl'a deuma donzeUa, de tiniu obteve o dito Sr. 1\larcos Antonio a maioria 
uma matrona : ficará impune o malvado, se .a don- absoluta de 3J votos, e pur isso foi declarado vice-
zelia, se a matrona, ou pelo pudor, e timidez pro- presidente. . · . . . 
p1·ia do seu sexo, ou JlOr não ter um agente, ou di- Pura secretarias fo 1-ão eleitos os Srs. Costa .Aguiar 
abeiro. deixar· de o comvellir a compa1·ecur perante com 4\l votos, Maia com 42, Araujo Vianna com 38 
o jnry'l - . · e ::>ou:za ~·rança com :37, occupando O!ilugares. se-, 

Porlanto esta parte do artigo deve passar. Nem gundo a maioria da votação • . .Furão finalmente .elei
foi oulra a mente do illustre autur deste p.rojccto, tosse~retarios supplentl!S os Srs. Feijó ·com17vo
quando · no art. 10 franquêa este recurso ás partes tos, 0 Almeida 'lurrel:i com 10. 
otfendidas. . . Isto feito deu o Sr. secretario Costa Aguiar parle 

Quanto porem ao ulumo período do a1·tígo cu ain- de haver recebido, e passou a ler 0 seguinte 
da me não dou por convenc1Jo pelas razõus, que se 
têm emiuido ; pois nenhuma dellas fere-o ponto car- . _ OFFJClO 
deal da questão. Eu o que não quero, é, que se de-
clare que o proruotor ommtsso nos seus deveres seja " 111m. e Exm. Sr.,...... Em resposta ao o11icio de 
conl'iderado réo de abuso de imprensa, porque na V. Ex. de 20 .de Julho findo, · sob1·e o capitão .de 
realidnde elle não abusou da liberdade da im~trénsa. milícias do ?tlaranhào Norberto João 'Dourado, te
Declare-se f.'mbora que eU e fica . rcsponsaV"el. assi- oh o de commünicar .a Y.-- Ex. paní infor_q1ação da 
gne-se-lhc a' pena correspondente, mas nào se diga camara . dos deputados, _ que Le~do _eStt! official sid(l 
que deve ser contemplado como réo de connivencia sulto, e obtido passaporte_ pariúegressar áquella 
no abuso. provincia. ppr nà~- _Ler culpa · formada, oc.c~rrera 

Por consequencia eu ~dopto nesta . parte a emen- cbt•gar nessa · occas1ao a uevassa, na qua~ fora ,pro
da do Sr. Baptista Pereira, qne me parece que con- ouncia1o pelo~atroz~s crimes p~r _elle alh_ perpetra., 
cilia as opiniões ; pois apon la a especie do crime do dus; em consequeoc}a do que fo1 posto em conse!Jl:o 
promotor por ommissão, o arbitra a pena, sem com déguerra; ~sentencJan.c}oo cunsel~osup~mu md_l
tudo recorl'er a esse principio de coonivencia. Te- tar de jusnça, não perteoc~r-lbes toruar coohe~l
nho·e:xplicado o meu voto. mento' de semelhantes uehctos, · ern 12 do refendo 
· Tendo fallado ainda na materia o Sr. Custodio mez de Julbo, fiZ remetter todo o processo ao mi-:
Dias, de cujo discurs:o nada aleançou o tachígrapho, nistí-o e secretario de estado dos negoéios da justiça 
:essou a discussão, por se julgar sufficieóle, .proce- por ser a rel1arti~o a quem céibia dàr:-~he o n.eces
ieu-se á;,_ votação, e em resultad() obteve-se o se- sario andamento. · . . . . . . . . . . 
~uinte. . . .· . . · a .Deus · guarde a v; . .Ex. Paço, 7 deAg_~sto'Cie 

O artigo passou com salva· das emendas additivas: 1826.·...,..- Barão : de · __ · Lages. ~:Sr; José Ricardo ·da . 
1 emenda do Sr. Baptista Pereira foi approvada: Costa A-guiar de' Ailllrada~ :., ·..;,..Foi i-emetüdo cí c,oiil~ 
ts dos Srs. Souza França, R<lchaFranco, e Cruz Fer;. miss~o de constituicão. · · . . _ . _·.. .. ·' ... .. .. ... _. · · •.. · .. 
·eira julgarão-se prejudicadas, e as do Sr. Lino Cou- . Enir~ii-se . tia . 3á.pàr.te da óidéin dtl dia,' que· eraê 
.iohe ficarão adiadas, para quando se tratar ào pro-, a cóntinuacão da 2& discussão do projecto para o 
:~sso, cujos artigos novamente organisados se man- curso juridiê'l. . _ ·- - ' : , · · · .·.• · .. · · .· · 
I irão imprimir para entrar em discussão. ·· .· - ()Sr. ~priíl.leiro . secretaJ'i~ le~. oJ o arti~o · adiado 

Passou-se ao art. lO assim concebido~ ' da,sessão li~!~ce1J,Emte ~?m;· as. emt-~~as ~PPl~~~·dos 
~. · :.ut~ 10 •. ·TOdo ' o. Cldádão 'pódê - u~ni~htêr~ Si:S~ ·:.Teixena de 'Gou·vêa . e· Clemente 'Pereua~·;e a 

•r6Sentar ao promotor fistiàl.qualquei' eiicripto'coin~ qué o Sr;: 'Lini:> ;Cóutinbo··otrerecêrana·mesinã 'se5:.:' 
16 
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ã,o, mas ,p•o:f~r:!'llJdft P.Qr,ter dado~ h~ra. E' a se· 
s8!1in~ · · 

a:~p~ 

« l.o ....,. .D~rt)ito natural. 
« 1)i ... r e·.íto p. uJ>lÍM u.ni. ve. rsal OU direito d. as .gentes, 

· . ~ ' ~-o.-:. Phllo-;ofhia jul'idicd ou pri!lci pios de le-
g,sl!lç~o uqiversi.\ • _ _ . · . . 

• HtstQnas das JeglSlaçoes anttgas, seus effettos 
P9\iÜcos, e ·aq~~Jla Uá legislação DaC:ÍO'f!!il. . . ' c 3.o~ .Direit.o patrip .civil c crunmaJ e d!relto 
mercantil. ' . ·' . . . 
·· ·" 4.o- Dire.ito publico ou a anlyse das .co!'~tttut
ções · dos díve,rs~s governos, e da consututçao do 
imperio. . . · . . 

. a 5.0 -:-lnstituici)es Catlonicas e }nstona da tgreJil. 
« 6.o- Econo~ia política.- José Lino Couli-

'ltho. » · 

Foi apoiada, rompendo . a discussão com o se
guinte discurso 

O Sa. MJRAND.\ RIBEIRO:.,.... Sr •. presidente, tra
ta-se de instituir tim c~rso jurídico, ou ~ma escola 
de jurisprúdenéia, .. P!lra no vasto imperio d~ Brazil 
se dil'fundirt>m as luzes a Lodos os sens habttant.l~s. 
at.é que s~.n!Jo co~paüvcl com!> esta4o dll:s nossaf 
fioancas, se faca Uln estabelecimento mawr, pílra 
assim" niio nos ·v·ermos na necessidade de ir a pai
zes estrangt!i,ros mendigar as sciencias {leu.) 

'E' de muita consideracão este pr1•jccto, mas vou 
declarar o meu voto da· manl'ira quP. o julgo mais 
conducente ao fim, a rtue nos propomos. Eu nunr.a 
instaria pelo estabelecimento de .u~a uni!ersid~de 
iíJteira nesta, ou: naquella provmc1a do tmperto: 
contentar-me-hia CO!n um pequeno estabelecimento 
em cada uma das provinCJ.as; que se achassem em 
estado de os poder manter : contt•nt.ar~me-hia, J•Ol' 
exemplo em Minas .co.m um c~r~o jurídico, om S. 
Paulo : com ure curso de med1cma ; e finalmente 
assim p_e}~,s ma'is províncias. 

Este modo seria muito mais propriu para a prom~ 
pta dí!Tusào das luzes, e para promo!cr a e_ducaçào 
publica com a menor ~espeza pos.m:el, vmdo por 
este meio a cstabeleccr~se Urna certa ~ependenCÍél 
entre iuna e outra provinci~ tn~itll ~ecessaria par.a 
a união dos seus habitantes. Ora, sendo isto assim, 
párece'-~ê 'que· este projecto na9 estã concebido da 
melhor ~~'!le~ril possive,l, par~ cheg~r ao fim ; por 
qne .o s.eu f)m prop.o~to é vulgarisar as luzes para 
tQdQ ~ imperio do B.ri,lzil. Prjncipia o projeclo desta 
tl!a~~it:a (le~.) 
· Orà . estl!s ,sclencias .. OP este estudo dt;~ jurisp~:u,. 
de~cia., ~ão ,lllê p~rece o ma~s necessario para. o im
perio .\loBr!lziJ? él'nne~I)S nao é,tã.o n~cessano tra,.. 
t.ar,..se j~ ~es.tes ~stq,l;los, como o t~at~r.,~e dC? estudo 
das outras scienc1as ; porque este,s conhecnnentos 
4Jl}~r~p~ud(!~Cia ~st'ã.o . 01a.is ao alca~ce c:le todo~ e 
mais yu\gares as le~turas ,dE\stas mc;lt.enas, o que nao 
acontêce com . as . õutras sciencias, . que . não se po-
~~ .. al!q~i,rir, · sel!l um ~tudo ,regul~; 'p.or exe~
p,lQ Q ~~~~ d~ matbetn~tlC!i, que !lOS ha de .ser ~O 

· va~tajºs()~ ~.·. es~udo IJ~ - PM?sopl,ua na,tural, qu~ é 
tão necess.ana para o 1mpeno,.do Br~ual, q~e pode 
aproveit.at: tanto . ~ "11) P<!-iz nascente: e parece qu(' 

' e~\a~ ~scie:nc~a!i devem prefe~ir a todas as outr~s~ 
- · P~rianto assentó, que 'este projecto não enche 9 
s~ • ~~ • . por.que es~J>el~çe SÓIJ,lente· UQ) curgo lle 
j.íjpspru4~~1!~l1- ~ pr,~1-,er~. as ou trl!~ sciencias • . 'P!lPCli~ 
(ijs·~o 4Yj 'º· p~j~ctp. qu~ 4eve ~~b~~(>çer.,.~~ . ~oJ!~9 
cl~ J~JA~Ãpl, e ~ ~P.l.; emen~. · que quer que sej~ . IJ~ 

cidade de S •• Paul~ ; ·. e de qualquer dos dons nlOdl>s 
não enche o seu fim. . 

Pergúntarei, se em cada um dos p~ntos posto este 
estabelecimento, poderá ·ser provei}oso a todos os 
habitantes do ímpcrio'!Jlarecc que na'? se pó~e r_Je
.,.ar qU·! ba de ser muito incommod? as provmCias 
do 'imperio, principalmente ás ma1s remnt.as, a~
crescendo mais as enormes dt>spczas, que se suppoe 
serem O trip\0 daque\las, que OS CSll~daot.PS faze111 
em Coimbra ou em outra q1tal9uer umve~s1dade. 

1uloro alem disso, que um so cstabelecimeot,o de 
um c~rso de jurisprudencia não encc~ra em :s• ~o
dos os conhecimentos, de que o Draz1l prec1s!l, e ' 
pondo-se e1u 11m só ponto, ~ão se~du. C$le est!'b~le
címento c01n1num a todas as provmctas, clansstmo 
está que não póde resultar a utilidade qur se quer 
parC: todas as pro.vincias d!J imp•Jrio, porque na ca
pital da provmc1a de \hnas Geraes, onde h~ um 
estabelecimento para se instruir~m os seus habitan
tes, este nào é Jrequeutado, ha,•endo alíãs._l)cssoas 
de muita habilidade por lbc faltarem os me1os para 
poderem vir f\ capital. 

Esta é a ra1.ã~ porque est.abe!ecendo-so _em cada 
uma das p1·ovinctas u:nn aula d11'fer~nt.e, vmh~mos 
a formar ao mesmo temJlo umas poucas de umver
sidades no imperio do Drazil ; e desto mo~o cada 
uma das províncias l\nha o seu cstab.ele!!tme!l~O 
propl'io para uma íacu dade, e nas proVInm_as v~st
nhas havia um meio de estudar aquellas SC1enc1as, 
que não ~e ensi~assem na sua; alé11,;1 dll ~ue por este 
meio se ta facilitar o estudo das sctenctas a todo o 
cid<~dão. · . 

P~de-~o dizer que qttereiDos desde já cst.abelecc1· 
o curso jurídico : mas a isso respondo, que so póde 
mandar, que se estabeleça urna cadeira em cada 
uma das províncias .• ou ao menos naquel~as que es
t.ão mais habilitaclas. Por exemplo, poderta ~and4U' 
se crear uma cadeira ern cada uma das províncias; 
mas conhecendo-se. que no Rio de J11neiro se po
deria estabelecer com mais promp_tidào, ou que es~a 
provincia tinha r,nais meios para este esta bele~,.. 
niento, punha-se já em execução no \lio de Jane1r~ 
e nas mais · províncias á proporção que cada u~a 
d~llas se fosse :desenvolvendo; o que nunca po!i~n(l 
prejudicar a . es~e .estabelecimento .• Este é o . meu 
mo.do de pensar. e por isso conceberia o artigo ~este 
I.J)o(lo (leu uD,la emenda.) _ 

·O SR.· CUNHA. BARBOSA. : -A com missão de ios
truccão publica antes de apresentar este projecto, 
que .êstá em .discussão, t.ioba apresenl!ldO um plano 
geral para todo o imperio, o_qualse acha impr:esso 
mas depois della t-,-aver orgaDJsado este pla~o fm~lhe 
ordenado pela camara, que formasse um projecto 
sobre o CW'SO jurídico, porque se entendeu, qu.e 
havia falta de estudantes juristas, para entrarem nos 
lu~are.s de letras ; que se achavão vagos. Nada .di
-rei' a respeito do prímeiro_a~tigo, a.te ~es_m'? para 
que não . pareça entrar espmto de pro:vmc1ahsmo : 
tivemos sómenle .em vista aproveitar alguns ele,.. 
mentos, que há nesta rôrte, . porque nos . pareceu 
querer a camara, que quanto .antes se estabeleça o 
curso jurídico. .· . . 
. Na!; sessão em que se principiou a tratar .desta 
ma teria, pnec~7me que disse quanto bastava pll,r.a ·se 
conhecer. ·que na: distribuicào das cadeiras deste 
curso ou escola, como : lhe -quizerem . chamar, :Se 
comprehendão não só as doutrinas indispeO:savei.s 
a um magist!acJ.o. mas ainda, a u~JP.gisl~~9r. ~ : qm 
«;J,ipJ..~m~~ ,_e, ~ ,a u~ ,:lja!llell) .11~ ~""ª~· = . ~o1s .q~~ ~a 
ma~rn~\r.t.t~,s~ ~ua e co~ ~~r~,Jl m•l():r P~rle ,@.s 
~ . - . -· . . .· - . : . •.. . . ·. . . . :- ' . - . -. ' . . . . - ~ -. '. --- - ' . ' .. ·' -~ -
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qa~:.serf~~ri -~~ - fúÍi"cções de 'dei~_útãAg~~ ,~~Jfsel~~il"~s~ · Prii:l~ipi?i:~ g~-~- ·des"f:a · _seié_~eia' n~!ã:~â:~~íi~ifl~ , e 
em'~á.dos,. ~tê~~ etc. . . · ::"'t,';i ·1~ : . ·· qua~1: d~SCC!~ll~~~~ · n.~ ~ Brazli,·Y,r•~-~·p•os· : c!~. ' -~1!-

0 ' facto 'de haverem sah1~0 desta cbsse~- homens deCidtda utdufãí:le ·aos qtae dP.vem ·couhecer a · w-erda
que desempiinharão bem as -~!íã.sJ~õÉÇõ,~.;il_ão <:on- deira forÇa: aa·· IiaÇãê:W eis:, tüdd; o'qüé si! pretende 
stitu!-~egra·, ,.,para que se não esta'J?~l~~~bas cadeuas ncs~ cu~o; • . _ . . . ... . :· .• . : · • . . 
do cosmo, i:(tielhes convém~ .l'ambemanterde ba- ~ ·uma seumcur,- tent\tirn systetüa; que ~CIA 
ver cadeiras de medicina havia'homelis: que curá- cunJlecer.:.se, para·deUa. sd'usar; . ~em serean p~isos 
vao : ·antes· de ~aver eõllegios 'militares,· houve Ale- os· conhecimentos· prófÚtidos ' de~_ hydí·a~oliéa~ ~.ta: 
xa!tdres;)Pin:hos; Anrii baes e Sei piões; e !!em por is~~ ilica; ast!'olioinia~ -etc Ta'mbe_m ' : n~s _a!l~ndemos 
(}eliarão de se·estabelecer escolas, em que se , en~w-· geographta, sem ser profundos mathemnttcos; co~no 
-nasse medicina· e a arte da gaen·a. ·Hoje mesmo ha aque'lles, .. queaes~reY~rao,-ta'inberil~usaníos ·das qua
medieos· ê cirurgiões; e·com'tiido só os nescios' prt?- 'trooperações'atitbníetitas; semsábêtnibs muitas ve
férem ctltar-sé com charhitàes; a curar-se com pro- zes as suas razões 'J;bilosophicas. · E' aJi.!l'ndoiiai'emos 
féssdres de escolas acreditadas. Ora a política não os priócipíos geraes éleuinà scieneia' lio itnportaóte 
é' ·mais fácil de aprender-se 'do que a medicina, nem ás · no~sas actuae!! ci~cumstôndü;· pa·ra della fa~làr.:. 
os séus r~s·uttados são nienos· íruportantes para a mos colno VÍajantes 'f :,- . ' · · · .... . , . :. ~ 
iiàçáô, morm~tc ·quando o governo ó constitucio- . St' . P,r~si~e!'té' seja_ll!l-~ li_ci~tfditer '!111'• v~d~'d~. · 
iinl ~-~pre,;entattvo~ . . . se os prlDI!Iptos·dc estatlshca e de eennomta poh-

Embora· seja possível, que um homem de genio tica tiv~ssem sido ensiliad<!SDO BraZi'* n~S'~éii_ainos . 
Uiin~cedeille se eleve no estudo das scien'cias politi· maiS · vãstor. e segurels conhecimentos·dos nossos 
eâs'ao iiiais·alto ·grão de sabedoria, sem direeção no recursos; das nossas forÇàs, e da nossa grândna, te
Prl~eipio d<l seu dt>senvolvim~nto, muitas vezes ~e riamos inforita~~õ~s riiai~ .~taÇtàs ·~o.s·:pr_t>Si~en~s 
fáttgao ~m -vão; c até se acanhao notavelmente, e sf das· nossas' provmcras~ muttos ·dos·quaessaoe ~erao 
resentem da primeira .falta de direccài> discreta. magistrados, teria ·sido por'isso ;niesmo.niais' rápida 

O que convém a'ó cstádo Sr. pa~csident~, não é a marclia'dos nóssos 'ti'àbillhos ·legislativ'o_s. 
ter' de secnlo! em secuiJs um homem habil em po- o Sa. VAsco:o<CELi.os·:- N(;ste art. l.o'tráta · se 
Jittca. é si~1 ter c_onstanleml'~lt~ ,o n~me~õ bastante do Jugar, ondo se deve estilbelcêer o:curso jurídico, 
de homens tn~trutdos nesta dtllactl. sctencta, a quem e das escolas, de que ·cue·se ha de eomjlôr. Já esLá 
possa confrtr com scgUI'ança as tmportanlcs com- necidido que ·se deve estabelecer um ccarsojuridieo 
missões, que ncccss~lar \~:r d~nL_ro._ c1óra <la nação~ do imp~rio do Brai.il . . e istófoi resolvido~ quando 

O. tempo dos mt!agrcs znuda nao é passado, S_r. passou este projecto pelid•. discüs,:ão. Por tanto já 
prestdenlc, tah'ez nao ac~b~ nunca: !Jtas ell~ vao nadã temos a dizer s(,brc este · ponto. Passarei a 
sendo raros, e so as nal$ocs apresentao agora uma tratat· dadistribuicão das·cadeiras, e desde já direi 
longa se~ie de ~rande~ homens do estado é claro, que approvo, e adÓpto !I plano -do projecto, a qtie a 
que da mstrucç~o, _u!lrda 110 !alento, procede esse commissão de instrticÇão publica ~oeedeu comtodo 
bem; que não fl'lt lrlVlal nos seculos_pas~adils: p~.:. 0 acerto. não · incluindo . o ranço antigo de' !Jl_ui,t.aS 
r~ee mesmo •. que 1!- nnturc~a é avara tles~es prodt- doutrinas, . que- para n:ld_a servem, senilo para. ~n
giOs, para assrrn eslunulnr _a nossa emulaç~o. e cha- comruodar os pobres es&udan.tes semfructo algum 
mar-nos ao estudo ~as scumcias necessanas. Pr~- dó trabalho, que · a . ellas· dedicão: Dévo_·com· tudo 
tender obter pur mtlagre o que se póde consegmr fazer algumas declaracões. . . . . . . . . 
por meios naturacs, ou é demencia ou é irisultu Este direito natural; de que falià· o'ptójecto . talvéz 
feito á divindade. . . . . . cuidem alguns senbor_es, q~e deve ·co-mpr~beri.der 

Accresce, . que. nõs_ passamos !e~tzmente a U!D ~~ os · princípios gêrae~ ~t; leg~s~~çãu, :iDas dev~.;.s~ _e-,~ 
v~rno con.~tit.ucwnat repr-esentahvo em que sao m- te_nder q~c ~sle raJl:lO _Ja J>f'r.~~ç~ _a outr~ ·.ca_ . . ~~~~a._ e 
dtspensaveJs as camnras, e nellas ~embros, que que o dnetto natural aqut toma-se no seu se.n
dignamente desernlJe!Jhem as funcçoes, de que ·a tido ornais restrielo, e só t«)m 'por 'objeclo o hõmeiii 
naÇão os· encarrega . .Aindá:nilotemos escolas, em considerado .tâl, . qual~ahio· das iilaos.daiuituiéü, 
«Jue se adestremos braz!leirós; que nos hão de sue- por outra, o~ d!re}lo:, l)atütáf absil~iito, m~W,~~lís• 
ceder neste augusto recmto: e ~e ellas se deve_m es::- ti neto do d1re1to bypotheueo, . que C()nstdera o 
tabelPc._er, . porq~e são necessat1as; porque '!ao .. as homem ,constituído já'· no estado . social. P~rtAi:lto 
f~gar:l'mus deli«!C J.á porest.e_-p~ano, ent q~e O JUnstá !iã'o .. hajà confusão nesta 'distioc~o, ~- Sf'l)iJ(f!lSS~.m 
pó_de ser magtstrado; pubhctsta, homem de estado, disttibuidãs . ej;(as duas partes d~ , d~~~1t9. n_al~r~l, 
etc. 1· . . .. .. _ . . . .·· • . . .. . . . . . • . ... parece crje_ níais se fl!ci~ita~ ~ .. seu, ~st~p., _~J~~is .. ~r~:. Jlresr~ente, um ho.nra~o m~~bro_ Ja .d1sse, se conformao .. os s~us prtnctptos aos the,,ore!Da~ do 
~e as cadetra~ · d_es(e ptóJecto, que na!J. s!lo :rtg?_~o-- s~t.éma . ccn~titucional, evi~,ndo-:-se pó~. e~~e· _modo 
sa~enté de · dJretto, sao ~omtudo substd~a!~as: ~u 0 melh'Qdo !;egüido emCoimbrà, qiie so ttnh·a por 
lhe conc~do esta ~eelaraçao, mas s? par!-d1~er, que finí cónfl\li(jir·as ideas d!)s diréitos'd_o h<ini{>in-1 e. de
elleeon~ece por1sto~ que as .matems nao sao he~ moostràl.:Os de modo ' tal.que'fàvoreçesse tOdos os 
~ogeneas ; . e . se c~nc~der com o é. de.· esp':rar dos erros~ propagá dos p~ lo · ma~s ba~}laro desp~l!i~n)·~ ... ... 
seus talentos e patriOtismo, qnemmtorespetto, que Parece-metambem necessar1o. que.s~mdtcássem 
os ·. nossosj uristé!-s brazileiros devem ser ' instruidos os ' cónipêndioi:i poi: ónde ·se deverá.t ê~tudar; ''Póis 

. pàta tódas as-fun'cções, qllc tambein lhes não são assiní' sei entenderia : ni'élhor esta-:_1_ • 'iiiO;.~áS c11Ôâ~ 
heterogeoeas~ concederã· de cPrto,· que a ·distriblti-' terias;· di>claràitdó-se ··os ~iitõrêi' ~- · àêllãs"tf.ãía.~ 
Ção das ' càdeitas deste pr.Ojecto, -salva_alguma alte- -rão · eaF espêcial,' e pelos'qii;(~"jie:: . ' tle .e5li'iitàr: · . 

· rãção·de coUocaÇão:éutil e _é n~ce.ss{lrHI:. _ .••. .. . Por isso julga vai qüe, têildo ~jllos_tre có.ilii,líiSSàó' 
.-óu~i d~~t~· ~u~ _a· éa,deira, de ~stàtis~~ca ·uni\'ersá4. mai_s-· ~~g~m z t.r~_balh~,~' ~o~e!J~~'!f ~e~· Pt:.~"P~r:o! 
eta ·dtfréJe!tar~se, pQrqu~:s'~IJpoe. ~~andes«:. - ~~Ofll_n:- ~~mPt>J]'d,os-~~J>.':c~J'!os a_ca.~~:UJ!'Jl~s~~ -r_:~m~~ .d~ 
dos eonheeuiien'tos ~Di' .. · pbys1ca. e m~ihe~1a tté~_ •. ~J_ c.: IJ.ui'i~p~_d_ e~-~~- a_ ' -'. ~J_? ,or.-c-el __ ~es ... •. _:se__ e~~D!._ •n"a. '. t_a_ :u.re_ _ . . _lhO!_: ~ê. 
us'it!Y:é;-Sf:; presidente~- mâs·só quàljd_ó ella_ entrasse tódas· ·.estas·: ~~terras· .. es'fàvio; cé:ti~~ilitidii·~ 
éôm9'uttUãeuntát!é•e;nil)'éisto~&qüé''se~pi'éteiidêi reip'i!cl.ilal"tii(leirã!H · · : · ··! " • ..•• - .- ., " ' · '· 

. ' ... ' ·.·.· . . ' ·-.. . . . . .. . . . . . . - . ' . ·, .. 
· ,, 
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Jt11 ~~ria·a!é~ disto que_ no.l ~ an,no .se estu~a.ss~ I nhecimenf:9iP.~r!_eit,g cJ.a~ legishçi)es dos ~tv~r~at. e~ 
tão~ó~nte .o<cbretlo natural abso~uto E! _hypolhettCC>;- tados; das<yelaçoes• entre elles,·e o n.>sso,--senao'ti-
e·~~ut! :;inão h~I1!~5P. :. ma~~ ~o.Butf·1J~a c,ad"ei.r~. _A vern~os _ nóiiçi~.e~~:!!t.a. d~ ·sua sitúaçací,LP.~PulaÇão, 
razao fãv*?reeeesta ~!oha· opt!l.tao,n~·pnnetptonao uso~; rend~~-~~~s;~etc., Plc.? ~- :"'· . o 

~e tem aan,da adqmndo o habuo de e!itudar, e per De maneu;·a,:nE!I}buma. (Leu) Tamb~m ach.o estas 
ISSO .~n~o co~vém sob.te.ea.r!~~r mu~to o estu~ante, doutrina!õ so~~liJe~t~ n~eessarias~ .~as crCIO', que 
nem .. d1strah1r a su•iatLençao pa~a dtversos. ob~e~tos h;a ~e .·ljaver-; gra,n~e ~tffi.culd_ade em estabelecer as 
á . proporçao que <'llé se va1 firmando nos prmctptos, cadetras ·· propriàs;. -pnnctpalmeote a de analyse das 
assim _ se.; vão . . a-presentando novos objectos, ~ qtte_ ·constituições dos diversos governos, . isto é mais 
elles sere!erem, .e têm aJtplic~çãn. · _ . _ . J~cH ~e imaginar,.e propor, do quo de pôr em pra-

QuererJa .que .no 2° anno se estudasse o i:llreltci t1ca. Comoem uma aula se hão de analysar- todas as 
p_ublic.:), .. e ~~~;;~!feito dãs ,gen~st .. e. çomo .suppu~ha CO!JS~ituições . exi~ten~~ Y Portanto, eu julgaria suf
Ja o estudan~,tmbiJi~o e.rn prmcsp1os, e com _algulll fic1ente por era a cadeira de analyse da nossa cun
habit.o . de e~~udar, 'admittiraa então o éstudo do , di- stituição, e faria es'ta imu_meração das dnutrinas
reito canoóic9, .,pieveoindo désde já que nunca se _direito natur<~l, direito publico, princij.lios geraes de 
adopte U!Jl celebre autor: ch:.mado Cavallario, q~eé legislação, direito das gentes, insti~uições 1;8110ni
ser.tario das . maximas ultramontanas, ha compen- cas, analyse da constituição, e direito jlatrio,. -~ 
diós ín~dernos · da maior aceitação, por conterem não -admiUindo de maneira alguma o proJecto otre
doutrinas puras, e livres das trevas, com que n cu- _recido pelo Sr. Marcos Antonio, · porque não-sei 
ria de Roma tem procurado enredar esta scieneia, de que sirva ter estudado scímcnte o direito na
para sustentar as suns pretencões ao mando tem- tural, e o direito das gentes, é o mesmo ·que nada 
poral, e ,a preponderaocia nos lmperiol'. saber. Eis ac que eu quP.ria reduzir j:i todas as ca-

( Leu o projecto )• Sobrt! este estudq da historia dt.'iras do curso jurídico, por que estas sito as mais 
da legislação .. P.a.tria, eu hei de apresentar uma ncct!Ssari(is, e ~em as quacs s~ oào póde formar ·um 
emenda. Não . se . pód~ . negar, que a hisloria de legista, dtlpoi .. ir·SCJ·hi!lo-"es(abl'lecentlo as outras 
qualquer legislâção muito favor~ce a sua _intelligen- cadeiras, porém em rigo1· estas são as que mais se 

. cia, não ha duvida, }ióis conhecendo-se os motivos fazem necessarias. para entrar no es~udo da juris
·que derãp origem ás leis, claro fira o conhecimento prudcncia pau·ia. Consta-me que já cxistt> uma ca
da mente dÔ legislador, e por consequ!•ncia do <'S- deira de cconomill politica nesla corte, seria bom 
Firito das leis, e por issu na universidade de Co- que tivessemos exactas informações a e;;te respeito, 
1mbra _ com muit.a ra.zão se ensina a histuria da ju · pqrque com alguma reforma, se poderia annuxar a 
risprudcncia patria~ canonica, e 1·omana. Pórém este curso. 
como - lemos de orgaoisar um novo ccdigo, o ha de J>elo que respeita ao local. pnra assento deste 
finalmente chegar o: tempo de acabar com esta !e- cur:;o, eu sou dt• opinião que por agora se -est.a
gi.s~açã_!>, actoal, que. pf.~vi~oriaD,lente. nos serve, p;1- beleça no Rio de Janeiro, porque me parece o lugar 
reCJa . que por ora ~e póde mmto beu1 escusar e~ta onde se ha de org•misar com mai!': fncilidnde, e 
cade_ira ,ae historia da legisl<~çào porlugnrza, que promptidão, porqucjli aqui existem alguns c:>lt'mt>n
nest'es ultimo~ 50 annos tem crescido, e avultado tos para este estabelecimemo. Temos aqui livros, 
ta rito, que õ jtirisconsulto mal póde ter noticia da mestres, uma opinião pu hlica muito mais bPrn for
lei. quanto mais da sua histeria l Â. nova lcgis- mada, que na!': outras pt·ovincias, typographias, bi';' 
lação. deve principiar quanto antes sepossivelfosse bliothecas, e muitas outras circumstaocias, que 
do anno de lh'27 por diante. .fallão nas provincias. . ··· 

. . (Continuou a ler). Este ramo da jurisprudeneia Ba tambem aqui uma proteccão muito mais de-
t_am)lem é muito . necessario, muito importa ~aber cidida do que nas provincias, onde ainda. não pôde 
as diversas legislaçõ~s dos povos civilisados, e mais raiar a liberdade, e onde o despotismo está em 
i~str,9.~d.os do. _que _ nó.s • . ~ ~es~o ~e deve ilizer da maior furor do que aqui. Quem é que se atre
e.~o~o~ut poht1ca. Todos, e pra~CJpalmenll!J>"i':- verá a ex~lic~r _ a . constituição em qualquer das 
g~slâ(for,~-- devem ter algum conheCIIJ)ento desta sc1- no~sas pronnCJas'l, Um. presidente com a maior fa
e_nciâ,~~cessaria aos homens de q~ãlquer prol~ssão, cilidade manda . ~gat;rar em qu.alquer cid<tdão, e 
porq_u!; J) seu fim é augmentar a rtqu~z~ pubhc<~ .• e mand_a-o p~ua ~qu1,- dtzendo que e demagogo, e re.;. 
P!lr.uc~lar. 1lem. se :rê. -1ue tod~s preCisao dosprm~ v()luc10nano, I'(~o é o qu~ tm.los n(ís temos visto, o 
c~p1os desta scJ~ncta _ para regular as su_as tran~ac- eSI!JIDt?s a_v~r. La faz-se so o que op~esidt•nte quer, 
c~es. e 4, P,o_r 1sso qtte ~m ~eputat.lo da!! çôrtes ~e e aqUI nao e~tamos oàs m .. smas ctrcumstnncias, 
bs~oaquena ~ue ~~ta~cte,~Cin fo~se a prepat·~t<l:la porque é uma cidade mais illum;nàda, os despotps 
para • todas .as out.rass~IencJas soctaes. A est.aLJstcca daqui . não • est.'lo tão li"'res: e- senhores como nas. 
lhe serve de fundamento, e com isto-tenho pt·ovado províncias, onde !JOlle-se dizer sem medo de errar, . 
a utilidade_, _e_ n __ ec_e!'sidade desta sc~l·ncia, Piirtan!o qu_e os presi-dentes sã•l . o!!' herdeiros dos_ capitã~s ge
logo que se estabelece uma cadeua de econouna neraes. ( Apo1ado geralmente}.' Só deixão de fazer o 
política, é . indi.spensavel outra de estatística uni- que não querem. Por isso julgoque pnra maior li-:· 
versal •... _ _ . . _ . . __ ___ ____ ;; · herdade dos mestres, e alumnos na explicacão, e 
,; J_IA ___ - ·:!1 __ ._--_ ._>. __ • · J)e. Q~,ixÕ ,d __ as . pala_ yr~- s_ -:-_. s_ e_· ographiâ-po~ dosen,·olvim .. e-nto_ das ~ou trinas, co_ nvém _____ ---·q-úê P_ or 
lil.!ca; ~parece .que a comm1ssao e11tendeu tamliem e~ quanto se estabeleça o estas. aulas no Rto de Ia-
a parte~ináthe!i.íã.ti.ca.~e :physica, desta sc~e~cia, sem. netro. Do c~ntrario não me; ad_iniraria. se s?ubess~· 
o que se não} p_gde ,. e_ntrarna para.e pobtJCa. E' _ na quer o. p~e~1dent': da provancta, onde esu_vesse o 
realidade de summa impoí-taocia e5ta sciencia, e. tal curso JUndtco, hn~a mandado em ferros para as. 
que se, •· tornà· ãJ)&iluúunente _· indispensavel all le- fortalezas , qe~ta . côrte, . ·os . Pt'Qf(ssores, e . os estu- . 
gislador, ao hon1~:mide .estatlo, ao diplorilatico. a d~ntes,_ ·como rep~•bl~r.~nos, e inc~nd._iari9~, t~rno .~:. 
todos os .home_ns , _p_ublie?s; ~_ Portanto não . s~ Jióde çbzer nao me_adiDirartad,~sle _ pbe~o~e.n~ • .- , · . ··, ,,, 
~usar,; ~ta . ~c,!~1~a.; ~rioCJpa1JneJ1te.selld'? adtll.Ü~ .. ~- Além disto n_as , pro\jncias, n_ão. ba,)hrarias. ~Õ_c 
uda a economia poliuca. Com() se }\()de~a ~r eo_~ l'lCU, como.aqua, e naqu~pa;. ,OJ1de se .. estabelec~sse 
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esta escola, chegarião os livros u um precó enorme, 
e até sé faria disso monopolio. DizE-m qtÍe o Hio de 
Janeiro não . é saudavel : e~ta razão fui inventada 
na assembléa constituinte. Pois se o ·Rio de Ja
neiro é doeu tio, como reside ndla a cõrte, e tudo 
!(Uanto ha de principal na nação Y Niio ha tal, 
Sr. presidento, se o H.io de Janeiro fosse doentio, 
então ninguem escapava, attenta _a falta tcJtal dt 
policia, que aqui se obsarva. Em toda a parte se 
morre, mesmo na minha terra, que eu reconheço 
eomu o paraizo do m1mdo, morre proporcional
mente o mesmo numero de homens', a auortalídade 
anda igual em toda a parte com bem poucas exce
pt;ões, consultem-se os autores, e a estatística de 
quacsquer povos, convencer-se-hão desta verdade. 
Se aCilliO desappar11ce uma moles tia imlcmica em um 
paiz, logo se manilcsla outra, que a substitue. Mol're 
muita gente no Rio de Janeiro, porque tem muito 
mais gente, . que qualquer das capitaes das pro
víncias. 

Disse-se que no Rio de Janeiro tudo é caro, e que 
em S. Paulo tudo é barato. Se houve•· 00, ou 60 
estudantes em S. Paul..:, digo, que não terão onde 
morotn, e no Rio de =:Janeiro haverá casas, ainda 
que elles sojão 600, ou 1,000 Na minha terra nào 
faltarião casas, onde alé EC lhes pagari.::1 para ellr.~s 
morar. pelo estado de miseria, a que tern chegado 
III(Utllla tera-a, pois os seus proprietarios lucrarião 
em as ter abertas, e habitadas, e não fllchadas, 
como estão, a cahir em ruinas. Quanto á sul>ten
taçao, a dcspeza é n mesma, porque ~e · 11qui certos 
gencros são mais caros, que nas terras do i nteri01·, 
em compP.nsação disto outros si10 muito rnilis bara
tos. Todos os . gencrus estrangeiros são aqui muito 
maiscm conta do que lá. 

Eti tenho habitado nas pt'O\·incias, onde se diz 
que tudo ó barato, e tenho achado ao avesso. Eu 
não SP.i q ne mais se possa allegar contra o estabt>le
cimento desta e~cola no Rio de Janeiro. O que digo 
é que se o mandarem estabelecer fóra daq11i nunca 
so porá em effcilo, eu vou pt·odnzir um exemplo 
que muito pódo servir ao Ca!;O. Ha quatro anno;;, 
que se trata de estabelecer em ·llinas uma aula 
de ensino mutuo: ha quatro annOS'<{IItl nisto se tra
balha, c ainda nada se re:r.. O que s~rá uma acade
mia de jurispl'lldencia? Nunca se ha . de pôt· em 
ext:"cnção. Não se diga quf' o presidente dessa pro
víncia emp~>nhar-se-hia na creacão de um.lyceo, 
para diiTundir as luzes, e torna1:mcmoravel o seu 
govr.mo. .. 

Os presidentes não gostão muito de_ssa diffusii~ 
de luzes: elles sabem m uitp bem que qtt'!nlo mais 
luzes, menos mando ab~oluto, e mais quem note os 
SPUS erros e comportamento. Se elles ncào queréín 
aulas de primeims letras, como hão de querer ca
deiras dd scien!:ias maiores? E quar.s serão os 
mestr~, qne se hão de pro pôr a crear cadeit·as no 
sertão 'r Ninguem. F. que emulação pótle haver nes-
sas terras pequenas? · 

Aq1li, Sr • . pt·esidente, ha muita gente instruída, 
qne fará com que os mestres se esforcem no · des
empenho do seu ministerio; porque, se <> não flze
rem, .a imprensa l1a de patentear os seus erros e 
imperícia. Não será de pouco proveito a reunião 
annua\ das camaras legislativas, a . rigilanci" do 
govt1rno, a concurrencia uos estrangeiros, do corpo 
diplomatico, etc,. ' · 

Queria que in e .diss~ssem estes senhorC$, que gos
tão .das sciencias do sertão, se ha nessas províncias 
p~ssoas~ ,que P.Q~são • co.ostituir a censura publica, 

tão necessaria para o bom andamento e progresso 
dos estabelecimentos lilterarios. Eu as não conhe
ço. Pois sem essa censura não se apurá o os conhe
cimentos; porqu!'!, como o ordenado vai correndo e 
contão-se as aunos pat·a a jubilação, quer se ensine 
bem, quer mal, quer se' tenha merecimento, quer 
não, os mestres entregão-se inteiramente ao ocio e 
os alumnos fazem o mesmo á espera que se encha 
o t(!mpo para obt('rem as carlas; pois é bem sabido 
que, quando o. mesLre dorme, os meninos brincá o. 
Isto é justamente o que acontecia na universidade 
de Coimbm no meu tempo; nenhuma emnladio, 
nenhum estimuilo se nt:tava alli e por isso nenlium 
progresso nas letras. ~, . 
~inguem se deve dar por escandalisado desta 

~erdade; c pura is::o t>U falia rei do que passou por 
mim ·proprio, JIOÍS lenho franqueza paa·a · isso. 

.Estudei direito publico naquella unh·ersidade e 
por fim sahi um barbaro: foi-me prt'ciso até des
aprcnder. Ensinal'ãn-me que o reino de Portugal e 
accessorios era patrimonial; umas vezes sustenta
vão que os portugnezes forão dados em dNe ao se
nhor D. Affonso I, como se dão escravos ou lotes 
de bestas, outras vezes dizião que Deus, no campo 
do Ourique, lho dera todos os poderes o á sua des
cendencia; umas vezes negava-se a exístencia das 
Córtes de Lamego, outr,ls eonfossava-se a existen
cia, mas negavu-se n soberania que os povos nellas 
exP.rcerão; dizia-~e que aquella e as oulras assem
bléas da naçãu poi·t..:gueza apenas tiverão de direito 
I' de facto um voto consultivo: o direito de resisten
cia, esse baluart~ da liberdade era inteiramente 
pi'Oscripto; e dt•sgraçado de quem.delle se lembrns
~e! Estas e outras doutrinas se ensinão · naquella 
un iversid;~de e porque? Porque está inteiramente 
incommunicavel com o resto do mu!ldo scienLifico. 

Alli não se admittem correspondencias com as 
outras academias: alli não se conferem os gráos, se
não áquellP.s que estudal'ào o ranço dos seus com
pendios; alli eslava álerta continuamente uma -in
quisição, prompta a . mandar ás chammas, todo _ 
aqut>lle que tivesse a desgraça de reconhecer qual
quer verdade, ou na religid.o, ou na jurisprudencia, 
ou na politica. . . , 

Dahi vinha que o estudante, .que sabia da uni
versidade de Coimbra, devia, antes de tndo, das
aprender o que lá se ensinava e abrir nova carreira 
de estudos. 

Ora isto, pouco mais Otl menos, -digo eu, é o que 
ha . de acontecer, se se deportar este e~tabeleci
mento para longe desta côl'te: tudo m'o está preco
nisantlo. Em breve vP.remos nelle consolidado o 
systema _das trevas,.. do mysterio e do ntonopolio; 
mas se elle se formar aqui., não será tãõ facilmente 
avassallado pelo despotismo. Este, senhores, é o 
meu modo de pensar. é o meu ,·oto ua mat~:>ria. 

O Sn. B.~PTisu PEREIRA :-Di:z o art. Jo do pro
jecto: (Leu o artigo.) Antes de tudo tenho a notar 
uma cousa. Estabelecer um curso juddico, Sr. 
presidente, não é estabelecer um curso complelo 
de sciencias sociaes; uma cousa . é formar uma es
cola de jurisprudenC:a, qual a que se tem inculcado 
para a habilitação daquclles cidadãos ·que se dedi
cão ao fôro. e outra cousa á formar um curso cum
pl!1to de todas as sciencias chamadas sociaes; e ,que 
por isso deve compre,hender muitos ramos;· que se 
não fazem nece~sarios ao magistrado. e ao .advoga-' 
do, para as funcções dns);eus cargos. . , 
. Eu, . certamentP, me não poss.o . conformar . nesta 

par.te com os illustres:tn:embros da commissio que 

1.1 
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organisou o projecto; e julgo que, pela maneira por divisão que fiz, eomprehende tanto a parte jaridiea, 
que se acha . ordenado, não conesponde ·perfeita- como a politíca. . 
mente á expectação da camara e aos desejos do pu- O e:itudo de direito canonico e de historia ecele• 
l;llico; pois as materias que nelle se achão compre- siastica de nada scr,·e· ao jurista, nem ao magi;:tra'
bendiúas, podE'm-se dividir em dous cursos com- do. Em Coimbra fui obrigado a este estudo e nunca 
pletos e distinctos entre si, um propriamente me fui preciso durante todo o tempo que exerci a 
JU~idico e outro político. Com tudo, admittindo que n1agistratura; e por isso julgo perdido o tempo que 
S(•Ja esta a escola, que se pret~nde crear, posto que, nisso se empregar. 
como já disse, não me posso accommodar com este Quanto ao local, eu, apezar de tudo quanto se 
plano, direi <> que me occorre por. ora sobre a ma:- tem dito, sust~nto que deve ser creado em S. Paulo, 
teria deste 1° artigo, em especial. (apoiado, apoi1rdo); porque fica em boa distancia do 

Primeiramente acho muito pouco o tempo que se mar e offcreee proporções para os habitantes de 
assigna para todas estas lllater1as, muitas das quaes todas as outras províncias e não só para os ricos, 
são ínteiram~nte escusadas a um magistrado e a mas tambem pnra os pubres. (Apotado.) Os pobres 
um advogado, que não precisão de outros conheci- têm tanto direito a gosardos estabelecimentos pu• 
mentos além daquelles, que propriamente se cha· blicos cumoos ricos. (Apoiado.) 
mao jurídicos; e se acaso ft\r approvada a proposta Todos quantos vivem no lHo de Ianeiro sabem a 
que já aqui se fez, para se annexar o estudo do di- careslia a que tudo tem aqui chegado. Em outro 
l'eito romano, ao que cu sempre me hei de oppôr, tempo esta cid3de era uma das que no.Brazil otre
muito mais tempo será preciso para se alcançarem recta uma mais com moda subsistencia, hoje tu.do é 
t~tlos os coohecimeotos, de que aqui se faz men- caríssimo; e os cidadãos, que nas províncias não ti
çao. verem gr<mdes rentJas, nao_ poderáõ pata aqui man-

O estudo do direito romano já foi indispensavel dar os seus filhos. 
ao jurisr.onsullo, porque a legislacão romana era D~mais, o Rio de Janeiro já não é um paiz pro
universal, tendo sido adoptada p1ir todas as na- prio para os cstudt~s; olfcrer.e ao estudante muitos 
ções; ~s quaes antes quizerão $eguil-a do que fazer motivos de disu·acção: proc~uremos uma cidade een
codigos por que se regessl'm; pori>m, depots que so trai c de monos população. Com tudo quanto se 
farãu Cllnhecendo os erros daqud\a legislação, qua tem dito, não =1e pl\de duvidar que esta cidade é af
já. não podia ser applicavel aos usos mo.!ernos, tra- fcctada da cerl.ns mole!ltias indemicas desconhecidas 
t.ou-se de formar l~is prop1·ias e accommoda!las nD em uutr:ts part.es do Brazil. Ora, isto unido ás ou
nosso tempo; e pCluco .a pouco foi acabando o impe- tras razões ponderadas, insta que se procure outro 
rio e o . prestigio da legislação romana e a nutori- a~sl!nt.u pam o cursD jurídico e que se dê a prefe
dade dos glosadores. rent~iu a uma cidade ou l'illa do interior, onde sobre 

Hoje. · e principalmente dPpois de organisado o tudo a lllOJ'al publica ainda se con~rva menos cor
novo codigo, já se niio faz preciso o conhecimento 1·ompida. 
daquella legislaçiio; e por isso não póde ter lugat· o O que aqui se produzio para attribuir ao local os 
seu est11do na escola que se vai=crear. O direito ro- defeitos da universidade de Coimbra, não prova o 
mano só serve ao presente para se di!r mui•as vezes que se pretende. A universidade de Coimbra nãe 
ás nossas ordenacões urn l:ientido muito di!Terente podia prosperar por outros motivos, que tinhão a 
da mente do legi"lõlador, só porque se sustenta que sua origem no governo, que, como nós sabemos, 
é a fonte da legislação actual. · influe directamente sobre todos os ramos da admi-

E como se podem entender leis modernas pelo nistração geral de um estado; por outra, a universi
sentido de uma legislação tão antiga e tão com'"' dade de Coimbra era o que o governo portuguez 
plicada ? Sou, portanto, de parecer contrario: em queria que fosse. Doutrinas erradas, mysterios, ter
lugar de continuarmos a admittir ocodigo romano, 1·or, inquisicão, trevas, faAatismo, eis _o que! no 
que. só servirá para embaracar a nossa jurispruden- meu tempo, ·reinava na un·iversidade dê Coimora; 
cia:, t~atemos de formar qÚanto antes um codigo e então, que esperanças havia T Se ella·tivesse o 
propnamente nosso. (Apoiado, apoiado.) Nenhuma seu assento em •. Lisboa, produziria outros efTcitos t 
applicação póde ler na America, no seculo XIX, Eu penso de um · modo difTerente e creio q::e o 
uma legislação feita para Roma e compilada por estabelecimento destas escolas no interior farã pro
Justinianno, de todas as leis antiquissimas e de pinar a consolidação do systema e será mais um 
Lu do quanto escreverão .os · jurisconsultos daquelle meio de aterrar os seus inimigos, ·que existem por 
imperio em diversas épocas. . , toda a parte ~/que não -cessão de lhe fazer crua 
- Eu acho que em um curso jurídico o essencial guerra. Eu citarei um facto acontecido aqui mes
consiste no e~tudo do direito natural, publico e das mo. Eu sei de certo mestre de primeiras letras 

· genL~s, jurisprudeucia patria, •civil e criminal, di- desta cidade~ que d~>pois de declarada a nossa in
reito Il!ercantil, direito .ltlaritimo e da guerra. Es· dependencia e jurada a constituição que nos ~ege, 
tes- são os_ elementos q11e. forn:.ão o jmisconsulto punha todo o c;mpenho em ensinar aos mP.mnos, 
brazileiro; e . tudo o. mais que aqui ~e a"arreta é des- que o melhor governo e o legitimo era .o ·de Portu
nece~sario .áqilelle .que se dedica á jurisprudencia. gal, a quem o Brazil era dev~dor de todos os bens: 

COIII!>, porém~ o juizo dos jurados está adoptado que os brazileiros erão uns ingt·ato!, uns r~beldes e 
pela 11ossa con~til uíção, não seria fóra de prupo- que aquelle q~.&e quizesse evitar o castigo, que· esta
sito principiar-sejá a dar idéas desta jurisprudencia u imminente, devia declarar-se pelá causa ' dos 
especial aos ,alumnos. da escola; e eu de muito boa portuguezes. A isto ajuntava mil elogios a Portugal 
v_Qnlade assignaria a esta mate.ria uma cadeira par· e todo o genero de vituperios ao Brazil • 
. t1cu\ar no curso que . se vai estabelecer. · Ora. se· isto acontecell aqui nesta cidade. o que 

Se, porém, o estudante se destina aos emprP.gos não haverá ne!;sas províncias centraes. Quantosi~
diploruaticos e áquelles que. se chamão de estado. ou fames inimigos não est.arão a corromper a ·mocl
politic<,ls~m especial, nesse :caso deverá .completar dade e a cbamal-a · ao · seu··-partido~ · ·Portanto · -nàO' 
todo oe~·das sciencias -soeiaes, que conforme '&. convenho ~~ile •aqui"se -fórme este' 'euno 'PliOjeetâo~' 
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Do ·qUe tenho · por.derado· concl11o que se Psta be"- bilantes.- e estimulando ao mes.tno tempo o seu 

le~a este curso juridico na ~idade· tle S. Paulo e qne patriotismo, a livremente concorrerem para se com
o -complexo e tlistribuição das ma terias scienlificas pletarem os ramos, que f••ltarem. 
que O\devem constituir, seja da maneira que tenho Assim fac1l11ão-se por toda a parte os meios -para 
pr~posto e conforme urna emenda, que hei de apre· se instruirem os nossos concidadãos nestas sCJen
sentar; na qual se deelarão quaes são as doutrinas cias ~_ociaes. de cujo conhecimento muito. depenJé 
que devem formar o curs~> jurídico e quaes as do á a conservação do nosso systema, e â prosperidade 
curso político. . publica. Aquelle porém. que se dedicar aos empre-

0 Sn. CAVALCANTI DE ÂL'BUQUERQuE:-'-Senhores, gos do fõro, ou .á carreira diplmnatic-<1, póde!lom-. 
posto que eu respeito muito as luzes do Sr. V as.:. ple.tar o ca.arso, frequent<mdo as aulas necessarta51 e 
concellos e reconbeça a força dos sellS argumentos, fazendo os· exames, que se requerem para obter 
quando· forceja para· que se estabeleça no Rio de as cartas. • . _ 
Ja~eiro o curso· J urid.ico, de qué se trata, com tudo, Este .é o meu. plano, e com elle evitaremos nao 
não me posso conf,;rmar com a sua opinião e ex- só os mconvementes, que te.nho·. apon~ad~, mas 
penderei a,; minhas ra~ões. lambem o systema de monopobo, ou capltveiro das 

Qual-é o fim para que se vai fazer este estabeleci- luzes. . . . . . . 
mento? E' para habtlitar os nossos concidadãos de Se.gumdo este ~lano e~ e~tabelecer1a no Rto de 
todas as províncias. nas seiene~as indispensaveis, Ia~etro uma cad.eu.a de dt!ell? ~atur~l. .o das se.n
para se fazer o magtstrado, o diplomata, o homem tes! e outra de. dtr~1to r.a~no ~tvll 13 .crimmal, e hts
de estado, visto que até agora não temos tido a for- torta. desta lcgislaça~. ~a Bahia por1a tambem duas 
tuna ·de possuir uma universidade, neni um lyceu cade~ras, ~'!la de due1to natural. e out~a de .eco
de sciencias sociaes. Logo, porque razão iremos nomta pohllca. Em P~rnambu.co! ·~faranhao, )lmas, 
collocar esta academia em um só ponto do Brazil, e S: P~ulo um!' cade1ra. d~ dtretl? natural, e outra 
cuja população se acha espalhada em uma extensão de .dtretl~o publico, estattst1ca umversal, e geogra-
de tantas léguas e de difficultosa communicação en-' ph1a. poht1ca. · 
tre si? Emfim eu mando á mesa um apontamento disto, 

Eu não vejo uma só província, em que não se que acabei ~e dizer. . . 
descubra snmma necessidade destas escolas de sei· Tendo ass1m fallado, env1ou á mesa uma emenda, 
encias sociaes, aind~ mais do que das sciencias na.:. a qnal não foi lida, porque !mmediatamente obteve 
turaes. Os povos podem ser grandes, pnderosos e a palavra. e começo11 este d1scurso 
muito felizes sem conher.imentos mathematicos e O Sa. LtNO Coutr:"OHO. -Sr. pr·esidente. tratarei 
physicos, porém sem conllecimento dasleis que os da emenda, que mandei á mesa, e respondf'rei a 
regem; sem moral, sem verdadeira noticia da reli- algu11s dos argumen1os do illustre depnta1Jo, que 
gião não podem ser livres e por consequencia po- sustentou, que o ollieio dn julgar uão depende do 
derosos e felizr,s. • conh!.'cimento de tantas doutrinas sociaes. qurrendo 

Eu eocaro'esla ma teria por um lado bem differen(e por isso limitar . as c.atleiras deste curso ás materias 
daquelle, porque 11 maior parte dos meus illustres j)Uramente .jurídicas. · . 
colh~ga:; a contcmplão. Eu quizera que na form~tção Eu creio, meus senhores, que o estabelecimento. 
deste plano de estudos se . tivesse em vista . menos·o que se quer fazer, e que a naç.io anciosamente as
interesse de um ou outro em particular, dü unia 'ou pera. não. tem por fim formar o cidadão só para o 
oot.ra classe de cidadãos, do que o todo da nação em officio de advogar, ou julgar: creio além disto que 
geral: quizera que se propagasst>m as luzes sobre o emprego de advogado e. o de juiz não é o· mesmo 
os direitos do homem, e do cidadão, e que estas que o officio de alfaiate, ou sapaleiro, cuja habili
luzes chegassem a todas . as classes da sociedade, dade reduz-se a desempenhar os . objectos da s.ua 
ensinando-se até nas aulas de_ primeiras · letras, se arte, e que uma vez adquirida não se augmenla, 
isso fosse possivel. . - = . nem se aperfeiçôa mfis. . -

E como se conseguirá .a formação da opinião pu.; Uma ·. profissão . scieutifica não está nas mesmas 
blica,. e :da ·moral dos povos~ como se tornaráõ eJIPs circumstaocias, . não tem · os ml's~os limites. Um 
amantes d11snossas instttuições,vigilantespela·guarda m~gistrado entre nós não. é um otncial de dardes
dos seus fóros, se estes . conhecimentos · se achão 'paçhos e sentenças; exerce muitos outros emp•:egos 
concentrados em um ou outro ponto da vasta exten- de importancía. Elles são os chefes d~.policia em 

1 são de, um territ.orio immenso, e só destinado pnra todos os ltigares, são os officiaes de saude, são de
um ou outro, que se propõe aos empregados publi• putadns das juntas de faienda, juizes de alfandegas, 
cos? · . e finalmente exercem muitos outros .;mpregos liga-

Então só aquelle:, que se ;dedica á magistratura, dos e inseparaveis da . magistratura. . · .. 
á advocacia, aos cargos -políticos 'e diplomat.icos, e · E como se diz que um magistrado não precisa 'de 
({Ue tem meios~,parâ:}pedazer .o c~rso inteir.o nesse ~ut.r~s . conheci~entos, . que. não ,sejão .llura.mente 
lugar,·'Onde fõr'Creada academJa, ·- e que prec1sa des- JUrtdicos? Demais, Sr presidente, eu veJO tuar-se 
tes conhecimenlosjutidicos-politicos?Eume aparto da magistratura, e com muila raZào.,os homens, 
deste.modo de_ pen$8r; e tenho· a pro pôr um':plano, que vão occupar os empregos diplomat.icos; d'elles 
que ·~lvez não aS'!ade~ . por ser inteiramente novo. ~scolhe o povo grande pal'te dos seus repres,entan- . 
Eu qnizera:q,Ie' se estabelecessem'ein 'todas; ou ao tes; elles . vão occnpar quasisempre oslugares de 
menos;nas principaes provincias; certas cadeiras de conselheiros, e ,mimstros cje. t.stado: .e então_: não · 
sciencias sociaes, e que isto ·se verificasse quanto pr~cisão de estudos, ~ .ile grande appli~ção t.Eu 
antes. . . . • . . . . . . . .- c~ei? q~e a classe _d~ ,lnagi~t~a.tu"ra .não possuescieit:-

Estas ~deJras:,: •dtstrtbUJdas ·segundo .. a ern~nda, ClUDf~sa. e que :sem .adqutrlr ~onh~c·m~ntosj pelo 
qne<h(li de•tnandar:ámesa;vêm· a sP-rvir de ba~ .·estiido o pratica, não· póde ser applicada:a tão:im:. , 
para ·_o·-progressivo>,.,ugménto1le·forlllação·•de .uni porl.llntes ediv~rsoféinP.!l'gos~ ·., .;, . . . , . . ..• / 

i ~=~~"=:.~=;\;'!:':.'~=~'~: jJ~~~·sã~;r~~~:'!"t.d~~ 
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que qnerem entrar na ordem de litteratos, e ser aptos explicar muito bem den.tro de um an~o, e c~mo são 
para os empl'egos da sociedade civil. · todas filhas da razão !Ilustrada, mmto facilmente 

Quer outro illu!õtre memilro que se desannnexem se comprehendem, e vêm a servir de rudimentos á 
todas estas cadeiras. e que cada tlm, que se quizer juri,;prudencia po,;itiva. Escolhendo-se bons com
habilitar nas sciencias, ande divagando i.le província pcnt.lios, no que deve ha,•er o maior cuidado, .lo~ge 
em província, de sorte que p:n·a haver um homem de causarem tedio, pelo contt·ario recreão o esp1r1to, 
chamado jurisconsulto, será preciso que principie e formão a razão. 
do Pará, e venha correndo todas as provincias até ~o 2° anno philosophia jurídica. ou princípios de 
ao Rio-Grande do Sul. legislacào uni1•ersal. Esla parte d.a jtlrisprudencia 

Isto não tem lugar, senhores, é impraticavel. O algunc::·confundem com o direito natural: porém não 
que por ora se pretende, e•feuuir em uma escola, é assim, a philosophia jurídica Lem por fim demons
ou academia aquellas sriencias elPmentarcs preCisas tra1· as relat;ões, que as leis têm com os princípios 
pam formar um cidadão, q11e algum dia ha de oc-_ polilicos, ou de utilidade, e está intimam~ntelig_ada. 
cúpar os empt·egos da nação: e. estas scicncias ao conhecimento da historia das nações, e por 1sso 
elementares são as que se apresentão no pl'ojecto, eut.ambeni quizera que neste anno se estudasse a 
com algumas modificações, ou emendas. historia das legislações antigas e moderna!', tet1do 

Se nus lembramos do todas as sciencias, que se os. mestres particular cuidado de explicar os.seus 
podem com razão chamar auxiliares destas doutrinas effeitos sollre os povos, e então _terá um di!>tincto 
e as quizermos incluir no numero das que oevem lugar a historia -da nossa legislação, tratada philoso-
formar este curso. então em lugar de lhe darmos o phicarnt>nte. . . . 
nome de escola jurídica, appellidemol-a escola uni- No 3° anno direito patrio civil e criminal, direito 
versa!, e faça-se uma academia univet!;al; porque mercantil, e se fõr possível algumas idéas do direito 
todas as sciencias naluraes e positivas são auxiliar<:s diplonJatico, que não é outl'a cousa mais do quo o 
da jurisprudencia, e da pohtica. t.lireilo das gentes positivo, ~ modiiicado pelos usos 

Eslabcleção-se lodos os ramos mathPmalicos: o recebiclos entro as na~ões cultas da Europa e Ame
calculo, a astronomia, a physica, a chimica, etc. rica. Este estutlo é muito util ao jurisconsulto, ao 
todas estas sciencias servem ao jurista, ao econo- magistrado,ao ministro de estado,ao diplomala,etc. 
mista. ao legislador, etc. Porem não é isto, a que No 4° anno, direito publico, explicado pelas cou
agora nos .propomos; essas unh·et·sidades hão de se stiluicões dos diver~os povos, e a analyse da nossa 
estabelecer com o tempo: por ora trata-se de um constftuicão. lleseno para o 4° anuo estes estudos, 
cut·so de sr.iencias sociaes, formado segundo as porque désejo l(IIO o estudante, que nellcs entrar, 
nossas circumstancias. venha preparado com os preliminares necessarios. 

Na verdade é muito bem imaginado o plano dP Toda a socieda•Je snppõe um pacto oucxprçsso ou 
um illnstre deputado, para que se estabeleçào di- tacito pelo qual se julgão ler ditdo os membros, que 
versas escolas · pelas pt'OI'incias, dedicada~ aos dif- a compõe, o seu consentimento, para sujeJtareoJ-se 
ferentes ramos das sciencias naturaes, e posili\'as; aos encargos que della lhe prov~m j nntamcnte com 
e julgo que nenhuma prohihição legal existe para os comnw<los. Logonada ha mais natural. do q'l e 
se verificar este plano, uma vez que appareção os examinar qual é esse pacto, quaes as obrigações ~ps 
meios: mas creio eu que essa feliz épocha ainda está subdilos e os seus direitos, c quaes os direitos e 
distante. obrigacõrs dos que · mandão. Devem pois os cida-

Eu já na sessão passada. quando se trat.ou desta dilos instruir-se déls suas leis, do seu paclo social; 
lei, indiquei as materias, que eu julgo proprias para enlendêl-o bem, decorai-o e nunca esquecêl-o. 
formar o curso de sciencias sociaes c reduzi este Pelo desprezo das suas primeiras instituições têm 
plano ao curto espaço de quatro annos, por estar os povos degenerado e cabido miseravelmente de
intimamente conven•;ido de que este tempo bem baixo do mais abjcclo captivoiro, donde não têm 
ap·ruveitado é sutnciente para preencher o currículo ressurgido sém giail,des esforços, trabalhos e. pc-
destas matarias. ri"OS - · 

·Nas aulas, meus senhores. adquirem-se tão só- 'Taivez estas verdades fação· arripiar a alguti~, más 
mente prinr.ipio!", e methodo de estudar: os homens eu d>lVO fallat·como legislador. No 5°anno e~tude-se 
littcratos formão-se em suas casas, nos seus gabi- o tlireito canoriicq. Esta parte _da jurispruden:cia é 
netl's: a leitura meditada, a pratica, e a communi-: indispensavel entre nós: muitos nPgocios são ragu
cação com os. sabias são as fonles, que habilitão os lados. pelas leis da igreja, logo é preciso apren:.. 
homens. E' pois nesta intelligencia que eu limitei o dêl-as. 
tempo do estudo nas aulas: não é porque esteja No 6o anno finalmente estude-se a economia po
permadido que qualro annos sejão bastantes para litica, que é a sr.iencia dos princípios da riqueza 
tornar um homem sabio só com o estudo de com- nacional, e ,que en~iua ao homi>m de estado a co·n
pendios. ~ poslilla.s dos mestres. duzir o governo e a atlministraçio publica, arreca-

Porém como e!'ta minha opinião não agradou, eu dando e applicandoas suas rendas, assim como se 
cedo de boa vontade, e forme-se o curso de cinco dirige a economia de uma casa pa,.,icular. .. 
01:1 seis annos; não seja es~a a duvida· porém o que Eu lembrei na ultima sessão, .em que se tratou 
na.o approvo,, é, que se detxe ao goveruo a escolha desse estabelecimento, q11e teria cabimento, nelle a 
dos compendio~·- . . . theoria da estatislica universal. A,istose respondeu 

A approvaçao_dos compendtos deve nascer .~a que 1 era novo chamar~se scieucia á estatística; .que 
assemblea. (Apotado ge~alme11t~.) Embora Sl'JaO ella .niio se aprende por princípios, masera u01 .co~ . 
propostos -pela congregaçao ~os l~ntes, mas a appro~ j nhecimento todo p1atico. · · . ,. - ~ . 
vaçao dev~ se.~ d!l corpo legt~latt.vo •. Et_J vou pru~ôr

1 
... ~u não sej, . que se chame scien~ia outra co~ 

um ~u.l"$o de .se~s annos •. e dtstr1bunetas ntatert.as mais, , do . que um,. c.cmh~cimento , _systematico . {or.~ .. 
pela -forma se~m.te. · . ,_ . _ . . . . .•. :. : . .ma,d~ pelaligaç~o.~e,muitos c.,.º!Jllt!Ci1Jl~ntf!S1 1!J~? ou. 

No 1° _an_no.dJrel~o natural~:Mt". eltQ p~bhco umverr menos .. simplices; ' . os[.qu_aes!, ;amd~,,que, adq11mdos 
sal Ol! d1~el~o das gentes. ~~~A«;tutrmas PC?dem:-l)e ~e~o pela pra~i~; ,ç~~Lgdo ~ P.~~_Dl:~~.f c red\lZidos_,; 
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a melhodo por operações meramente theoricas. Se 
a estati,tira não é sciencin, se ella se não aprende 
theo riramente, lambem a geographia política, de 
que ellu faz parte, não é sciem:iu, não se estuda se
não praticamente. 

Quanto ao local têm -se aqui manifes tado varias 
opiniões: uns querem que seja o Rio de Janeiro, 
outros S. Paulo, e até ha quem se lembre de o esta
belecer em todus as províncias, formando em cada 
uma dellas uma cadeira . 

Eu ni10 darei o meu voto para que o Hio de Ja
neiro seja o assento de~ta escola. Além de que o 
seu clima é pessimo, occorrem outras razões de 
grandíssimo peso. 

A subsistencia nesta cidade, Sr. presidente, custa 
tanto, como em Londres , c como é que um pai de 
fumilia ha de para aqut rnan dar um filhn, não tendo 
grossas rendas para lh e formar as mesadas? 

Em S. Paulo vive-se com muito menos; o seu 
clima passa gerDlmente por excellente; está isento 
da confusão que reina nas cidades marítimas, e a 
moral publica está monos corrompida do que nas 
grandes capitaes. 

As ruzões qu e trouxe rã o para mostrar que as scien
cias não podem florescer nas províncias pelo des
potismo dos presiden tes, não têm força nlgurna; e 
se a têm, tanto prevalecem para as províncias, 
como para a córte. Eu não vejo que na córte se goze 
de mais liberclatl e, do qu e nas províncias. 

Senhores, a opinião daqu elles que pretendem es
tabelecer esta escola no Rio de Janeiro, não tem 
outro principio, senão o systema geralmnente se
guido de engrandecer, e decorar as cõrtes com pre
juízo das provincias: este systema é muito antigo, 
sempre se procurou por todos os modos ter as pro
víncias em uma absoluta dependt>ncia da côrtc. Hoje 
vogão outros princípios : os povos ligão-se pelos 
laços do amor, e não por motivos de dependencia. 
(Apoiado gcmlmente.) 

Portanto sPja qual fór a cidade, que se escolher 
para assento desta escola, nunca darei o meu voto 
para que seja a côrte do Hio de Janei ro. 

Tendo termi nado este discurso depois de dada a 
hora, o Sr. presidente declarou adiada a discussão. 
E dando para ordem do dia seguinte: 1•, continua
ção da segunda di~cussão da lei sobre o curso jurí
dico; 2•, dita da lei para snceorro das vi uvas e or
phãs dos militares; 3•, o parecer ar.liado sobre ore
querimento de Francisco Dias ele Custro, e leitura de 
outros pareceres; 4•, pritneiras .e segundas leituras 
de projecto' e indicações; hvantou-se a sessão ás 3 
horas e um quarto .-José llibeiTo da Costa Aguiar 
de Andmda, secrct.ario.-Fra?,C'isco Gomes de Cam
pos, o redit;io. 

RESOLUÇÚES DA CAMARA 

<~lllm. e Exm. Sr.-Proeedendo hoje a eamara dos 
deputados á eleição de mesa, que eleve servir o mrz, 
qu e prineipia no dia de amanhã, forão nomeados 
na fôrma do n·gimento para pres idente o deputado 
Luiz l'cn,ira da Nobroga de Snuza Coutinho; para 
vice-presidente o derutado Marcos Antonio de 
Souza; e para secretario·s: em l• lugar, eu; em 2•, 
3• e 4•, os deputados José Autonio da Silva rtlaia, 
Candido José de Ar<wjo Vianna c Manoel José de 
Souza França, pela ordem em que vão indicados. 

O que participo a V. Ex. para que suba ao conheci
mento de S. 1\L I.-Deus ·guarde a V. Ex. 

" l'il ço da cu mar a dos deputados, em 7 de Agosto 
de 18~ô.-./osé Nicardo da Costa Aguiar de Andra
áa .-Sr. José Feli ciano Fernandes Pinheiro. » 

« lllm . e Exm. Sr.-Procedendo hoje a camara 
dos deputados á ekiçilo da mesa, que deve servir o 
mez, que principia do dia de amanhá, forão nomea
dos na fúrma do n~gimento: para president.c, o Sr. 
Luiz Per1:1ira da No broga de Sou·ta Coutinho; para 
vice-pn·sidcnte o Sr. Marcos A nlonio de Souza; e 
para secretnrios: P. m l• lugar, eu; ern2•, 3• e 4•, 
os Srs. deputados José Antonio da Silva ~luia,Can
dido José de Araujo Vianna e Man oel José de Souza 
França, pela ordem em que vão indicados. O que 
participo a V. Ex. para que chegue ao conhecimento 
do senado.-Deus guarde a V. Ex. 

'' l'o ço da camara dos deputados, em 7 de Agosto 
de 1821:i.-José Ricardo dCL Cosia Ag1úar. de An
drada.-- Sr. João Antonio Rodrigues de Carva
lho . )) 

"lllm. e Exm. Sr.-Foi presente á camara dos 
deputados o olllcio de V. Ex. de 3d J corrente, e a 
consulta do conselho da fazenda e mais papeis, que 
o acompunhâo, tudo relativo ás providencias, que 
se julgão necessarias no almoxarifado da vil!a do 
Hio l'arJ o na província de S. Pedro: e participo a 
V. Ex. pa ra que suba ao conheci mento el e Sua Ma
ge~tad e Imper ia l, que a mesma camara já tem sub
mut tido este negocio á cumnlis~âo COillfJetente para 
haver sobre f' lle as infurmacões necessarias.-Deus 
guarda a V. Ex. · 

Pa ço da ca mara dos deputados, em i ue Agos to 
de 1826.-Juse llwa.rdo da Costa Agut:ar de An
,lrada.-Sr. Visconde de Baependy. )) 

Sessão em 8 de Agosto de t 826 

PRESlDENCIA DO SR. I'EI\EliU llA NODI\EG.~ 

As 10 horas da manhã a~;harà o-se presentes á 
chamada 66 Srs. dl· p<llados, faltando por moles tiai 
os ~ rs . F~ijó, Ledo, Curuoso, Bricio, Pinto do Lago 
e Nabuco. 

Aberta a sessão, foi lida a a c ta da antecedente 
pelo Sr. secretario Araujo Vianna, e approvada. 

O Sn. SECI\ETAI\10 CosTA AcvtAR leu o seguinte 

OFFICIO 

" Illm. e Exm . . ~r.-Havendo o senado adoptado 
intei ram ente os dous projectos de lei, remettidos 
pela c amara do~ do ~ putado:<, um ~obre as cartas dos 
alumnos da academia rnedico-cirurgic.a, e outro a 
respeito dos dias de festividade nacional, que fôra 
env iado do mesmo senado; tem resolvido dirigil-os 
em fórma de decreto a Sua Magestade Imperial, pe
dindo-lhe a sua S<lntçio, gttardadas as sule mn iJ?.
dcs prescriplas na constituição: c me determina 
qu e assimto patticipe a V. Ex. para o fazer presen
te na dita camara. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço do senad o, em 7 
de A gosto de 1826. - João Antonio /lodrig11 cs de 
Carvatho.-Sr . .José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada. l>-Ficou a camara inteirada. 

Remetteu-sc á commissão de petições um reque
rim ento de Antonio Saturnino, o qual não tinha 
sido antes aceito por nào trazt'r os documentos sei
lados. 

18 
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EtHtou-se na primeira parte da ordem do dia, 

que era a continuação da di.scussão adiada do Ji:o
jecto de lei pata o estabelecimento de um curso JU
rídico: ·e logo o Sr. I• secrfltario fez a leitura do 
1• artig(}, e das e·mend-ds offerecidas e apoiadas nas 
ses!õe·s de 5 e 7 deste mez. 

"Leu igualmente por 'se acharem sobre á mesa as 
segu irités 

a EMENDAS 

« Proponho que o 1" artigo do projecto âcérca do 
c'lrso"juridico seja concebido nestes terrilos.-Esta
b'P.lecer~se~lia em ·cad'a uma das provincia·s do Bra~ 
·zil um curso de scienci1rs·naturaes ou positivas, sen
do todos .·por ·mnneira dispost(>S, que em cada uma 
·porção de quatro províncias limitrophes ·possão os 
seu~ habitantes instruirem-se em todas as sciencias 
conhecidas • ......;Jliranda Ribâru. '' 

« Curso jtiridico.- I• e 2• nnno: Direito natu
ral, publ ico, e das gentes.-3• e 4• anuo : DirP.i to 
patrio civil e criminal, e de commercio.-5• anno: 
Direito marítimo, s(;iencia do jury. 

« Curso politico.-As sciencias indicndas no pro
.jecto, .com e-xClusão de l11storia ecclesiastiCa, e in
stituições canonicas. - O dPputaáo, Baptista Pe
reira.» 

« Est-abelecer-se-hão cadeiras de sciencias sociaes 
no imperio, distribuídas e ordenadas da maneira 
seguinte: 

« No Rio-de Janeiro.~ I• cadeira: Direito natu
ral e direito das gentes.-2• caddra: Direito patrio 
civil e criminal, hi~tori3 da legislação nacional. 

« Na Bahia.-!• cad<lira: Direito natural e das 
gent rs.-2• cadeira : Economia politica. 

« Em Pernambuco, S. Paulo, Minas e Maranhão. 
-1• cadeira: Direito natural, e direito das gentes. 
-2• cadeira : Direi-topubli~o, ·est-atística u-niversal, 
geogrn.phia politica.-0 deputado, Cavnlcanti." 

Furão apoiadas as duas primeiras, mas a ultima 
não. 

Rompeu ·a discussão com este discurso 
o SR. VERGUEJRO :-Senhores, o estabelecií~enlo 

de uma escola de scienr.i as sociaes no Brazil, 'não é 
objecto de 'lào pequena pdnderação, para que eu ·dei
xe de tomar o mats vivo interesse, e pronunciar a 
minha opinião sobre a materia. 

Dous são os pontos, sobre que tem versado a dis
cussão : 1° qual dove ser o local destinado para as
sento desta escola _: 2• quaes são as doutrinas , que 
a devem compõr. Eu emillirei francamente o meu 
voto sobre ambas as questões. 

A ccmmíssão., que organisou o projecto, nada 
tlisse a respeito do lugar, onde se ha de collocar 
para o futuro este curso jurídico ·; e dP.clarou só
mente, que por agü"ta se ha de crear no Rio de Ja
neiro :manifestou-se porém uma opinião singular, 
querendo mostrar que e~'ta cidade do Rio de Janeiro 
era a unica, que possuía as qualidades necessarias 
para Um tal estàbele"cimérito : e para isso acarreia
rão-se muitos arglfmentos. Até houve quem selem
brasse do ex~mplo da universidauede Coimbra, que 
sendo prtrneJr-amt;nte . creaúa eni Lisboa, passou 
por:co tempo depo1spara Coírnb:ra, deduzindo daqui 
razao para mostrar qu·e esta escola ée deve primei
ràmellle --estnbeletet aqui, para depois tràslada'r- se 
pára billra ehlade. 

Ao méú -vh este arglimento só é capaz de provar 
que nós devemos imitar em tudo aos portuguezes; 

pois se attendermos ao fim, a que elle tendíll díre~ 
·ctamente, vê-·se ser coritrapródncentem. 

Na verdado qual foi a razão porque drpois de fun
<lada em Lisboa a universidade, ·a trasladarão para 
Coimbra 1 Porque se conhPceu que LiFboa não offe
recla as vanta <>ens daquella pequP.na cidade. E não 
prova isto o co~trario-úo que se pretendia T 

Vamos agora a vêr quaes são as commodidades, 
que offerece o Hio de Jan~iro, e quaes a~ q~1e otTe
n·ce S. Paulo, il ude segun•lo a mmha opmtao deve 
crear- se a escola.- Pelo que respeita ao edillcio,- no 
Rio de Janeiro não ha uma só casa desoccupada, em 
S. Paulocontão-se uns poutos ele conventvs de frades 
inteiramP.nte vasios: aqui ha uma bibliotheca pu
blica; Pm S. Paulo tambem ha uma, muito boa, e 
muito bem servida: os alimentos ~ão incomparavel
mente mais baratos, apenas os artigos de luxo são 
mais ca ros do que aqui; mas bem se ·vê que os estu" 
dantes não vão nlli mstentar luxo. 

A província de S. Paulo, Ais ouiro argumí'nto1 não 
tem a cópia de homens letrados, que tem o H!o de 
Janeiro : logo não haverá, donde se esco!hao os 
mestres. 

Pergunto eu, todos os lilterarios do Rio de1aneiro 
são naturaes desta província? Não : vierão d~s ou: 
tras para se estabelecerem nesta. E havera aqu1 
homens de letras, que não estejão occupados? Ne
nhum; en não vejo um só bacharel em qualquer 
das f~culdades , um só homem dl' letras, que não 
sl'ja empregado publico. 

E então como se diz que aqui ha mais gente para 
occnpar as cadeims da escola projectada, do que em 
S. Paulo? Não ha tal: os que aqui estão, achão-se 
empr0gados, assim cnmo os que estão em S. Paulo; 
e logo que é necessario c1 nvidar ho~ens de mere~ 
cimento para esta creação. tanto se h~o ~e procu~~r 
os daqui, como os de todas as provmcws, esteJaO 
onde estiverem : o merecimer.to é que deve ser o 
índice, o premto, o mo ti v o, que os deve chamar. Eu 
estou certo que com muito mai s facilidade ell~s se 
inclinaráõ a residir em S. Paulo, do que no R10 de 
Janeiro. ~ 

Disse-se, qu e, havendo o governo creado já aqui 
um curso jurídico, não levará a bem esta mudança 
para S. Paulo. Porém qual ha de ser a razão, por
que o governo não quererá este estabe~ecimento_ em 
S. Paulo, uma vez· que todas as rnzoes lho dao 11. 

preferencia sobre esta côrte? Eu não sei : eu n~o 
posso suppôr caprichos no governo. 

As nossás discussões são publicas, e o governo 
infallivelmente ha de ter notiCia das razões, que 
movt>rão a camara a ·esta resolução. O go-verno n~o 
póde qurrer senão o que é justo e bom. D.e m~IS 
qual ha de ser o homrm de letras que se que1ra su
jeitar a sPrvir um tal lugar por 8008 réis no Rio de 
Janeiro? Eu creio que nem pelo duplo; porque no 
Rio de Janeiro ninguem póde passar com tão pou
co, e em S. Paulo vive-se muito bem com esse dt· 
nheiro. 

A respeito da slllubridade pouco accresce~tar~i: 
todos reconhecPm que o di ma de S. Paulo e mu1to 
mais favoravel do que o desta côrte. Mas esta razão 
poúco valeria só por si, uma vez que e·,t.de~obnsse 
nesta côrte as circumstilncias, que são mdtspensa.
veis para um tal ·estabelecimento. 

Um illustre deputado áccresccnton, que, sendoa 
constituição; e as_ lei~ ínais bebi guardadas. na côrt~; 
do ·q•Je rtas provmcws, ll gosandó-se aq1,11 de ma1s 
liberdadé, pois que os 1\abi\àtites das provineillll M• 
taYão Inteiramente sujeHiJs ao de~pot!Sino dos presl~ 
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dentes, nenhum progresso poderia fazer este esta
belecimento, assim corno todos os outros, q•te de
pendtmi de um governo liberal, e verdadeiramente 
pate~nal. Pois a constituição, que nos rege aqui, nito 
é a 111 usma das provincias ? 

s~ os presidentes das províncias são despostas, 
quem tem a culpa é o governo, porque sabe muito 
bem .do que elles por lá estão faze ndo, e não só os 
não castiga, mas os co nserva, e premêa. Porque 
razão, e para que fim está o govenw nomean•lo pre
sidentes militares, senão para vexar os povos? 

Na venlad'l nomear um militar pnra governar po
vos, a não ser com este lillt, que apuntei, é o mesmo 
que nomear um desembargador para com mandar 
um regimento . Entretanto o governo assim o quer. 
E se o guverno quer, e póde opprimir os povos da:; 
províncias, não poderá tarnbem impedir o progres
so das sciencias sociaes na côrte 7 Logo esta r<Ozão é 
futil, nada prova. 

Fallarei ,agora do 2• ponto, e antes de entrar na 
matena do artigo, manifestarei o meu parecer sobre 
a opi nião, que aqui se pronunciou a favor do direito 
romano. 

Eu não sei, meus senhores, que necessidade pos
sa h a ver de estudar por princípios a legislaçãv ro
mana, depois quA a lei de 18 de Agosto de 1'769 re-. 
formou a legislação portugueza, que é a que vor 
ora nos rege. 

Sfl o direito romano para ser subsidiario deve ser 
conforme á razãtl illustrada , e aos usos e costumes 
patrios, para que havemos de ir es tudar os princípios 
de uma legisla~ão formada de 1udo, quanto havia de 
sublil entre os philusophos, e jurisconsultos, que 
exil'tirão ha quasi 2000 annos? 

Nós ternos leis proprias, temos a legislação das 
nações cultas e civili,adas, que IJóde servir de sub
sidio nos cas(ls ommissos em certas ma terias: e 
para que precisamos · das leis romanas? Eu creio 
que todo o tempo que se empregar em semelhante 
estttdo, é inteiramente perdtdo ; e ql!e longe ·de 
aclarar, e aperfeiçoar as ideas, pelo contrario o es
tudante estragará a sua razão, e só encontrará tre
vas . .Portanto eu me declaro contra semelhante es
tudo . 

Vamos agora á materia do artigo. (Leu o I• e 2• 
numero do projecto). Estas doutrinas são indispen
saveis a um jurisconsulto braziieiro, eu só tenho a 
notar que a~ malerias, que se ass ignão a esta 2• ca
deira, se não podem estuda r em uma só aula. 

Na ~crd1.de estas doutrinas são amplíssima~, e um 
homem de estado deve saber a fundo ajurispruden-: 
cia do seu paiz, não se deve contentar com noções 
superficiaes, e idéas vagas. Turno a dizt•r lodos es tes 
ramos nilo se podem explicar em uma só cadeira. 
(Leu o n. 3) Approvo esta escolha: o jurisconsulto 
deve saber o systema da leg islaçãn, e os diversos 
princípios, porque se orga nizão us eodigos, servindo 
muito para tsso a historia ph1losophica da~ legi>ia
çõt:s antigas e modernas. (Lt•u o 4° .) Esta aula é 
indispensavel: a religião calholica é a religião do 
imp~rio, o dir(:ito canonico tem ap ~licação a muittJs 
casos no nosso fôro; logo deve-se aprender a juris
prudencia ecclesiastica. e a hisloria da igreja: o 
ponto eslá que estas dtJ!Ilrinas sPjão ex plicudas, 
como devem oer, e que dellas se sr parem todas Pssas 
maximas erradas, que tê n corrompido, a pureza das 
doutrinas verdadein•mente catholicas. E' preciso · 
que Stl não e~.vliquem sem muito criterio. 

A historia ecclesiMtica fornece. , muilas luzea, , e 
es.tá in~eiramente uuid~ . á historia , profanll,, tenÀ.Q: 

por isso intima rela.ção com a histpria da legislação 
publica, e particular de cada uma- das nªções. E~ pfe
ciso que a nossa mocidade se instrua n'estas mate· 
rias; e que não lêa só pela cartilha do mestre lgna
•:io. (Leu o 5•). Por direito publico .parece-me que 
se deve cntende.r tanto o interno e nacional, como 
o dos mais vuvos: o homem de estado não póde dei
xar de o estudar. "(Leu o 6• .) Estas ma terias estão 
no mesmo caso, e quasi se con.fundem com a do 
numero antecedente: aquelle que só se dedica ao 
Iúro patrió póde prescindir dellas. (Leu o 7• e 8• nu
meros.) Estes conhecimentos são proprios para o 
hom em de estado, e p.lr isso com razão se lhes as
>igna aqui distincto lugar. 

Ora pelo que tenho exposto vê-se que eu me 
conformo com o essencial deste. projecto, e que ape
nas me aparto em alguns pontos relativamen_te á 
distribuição das materias. Mas como cada um, tem 
liberdade de pensar ao seu modo, eu vou franca
mente manifestar a minha opinião sobre este , obje
cto, sem aspirar á gloria de apresentar ·O mais per
feito plano de estudos, 111~m pretender achar erro~ 
no methodo seguido pelos illustres membros . da 
com missão,. ou em qualquer outro dos que se tem 
otfereeido. Assim eu tenho a honra de offerecer 
esta emenda á approvação da.caman .• 

a EMENDA 

« A-ulas 

« 1. • Anno.-1• Direi to natural, e das gentes. 
" 2.• Noticia das legislações antigas; e d11 nossa: 

e sy:>tema da legislação . · 
" 2.• Anno.-3• Direito civil nacional. 
c( 4.• Direito pub\ico ecclesiastico: e historia 

ecclesiastica. 
« 3.• Anno.-5• Continuação da 3• pelo mesmo 

leitte, e direito mercantil. 
" ü.• Direito político, e administrativo : e esta

tística do imperio. 
« 4 .. • Anno.-7• Direito criminal, e processo fo

rense. 
" S. • Hermeneutica jurídica, theorica, e pratica. 
« 5.• Anno.-9• Economia política, e estatística 

univNsal. 
'' 10• Direito das gentes positivo, e diplomatica. 
« Os que forem approvados nos e>tudos dos pri

meiros quatro annos, lerão car~a de b~charel, 
com a qual fi c.aráõ habilitados para exercer a advo
cacia e entrar em concurso para os lugares de ma
gistratura: preferirem no concurso aos lugares de 
secrewrios das presidencias das -províncias, e de 
officiaes das secrAtarias. 

" Os que forem approvados nos estudos dos cinco 
annos terão cnrta de formatura, com a qual prefe
riráõ aos bacha reis e entraráõ em concurso ás Cll
deiras des te curso.-Vergueiro. >> 

Foi apJiada, e logo o Sr. secretario Costa Agu.ia.r 
leu esta outra · 

« EMENDA. 
I 

<( 1• anno.-Duas cadeiras: 1, direito natural 
e publico. 2, instituição de dirjilo civil. 

« 2• amw. - Duas cadeiras: 1, direito. das 
gento>s. 2, direito publico . ecc)esiasti~o e insti
tu icões c a non icas. 

,;· 3• armo. -Duas cadeiras: 1,: analyuca e 
alguns titulos do digestn . . 2 • . direito publico pa
trio .e direito. criruinaj patrio, 

« .4• a·rmo.- Duas ·cadeiras: 1, _ dj.r~ito civil 
pat.ri9. 2, é:cónomi.a pqJi~ci.. . · 
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" "5" anno.- Duas cadeiras: 1, direito mer

càntiL 2, theoria da pratica civil, orphanologica 
o criminal.~O deputado, Cmz Ferreira. n 

Tambem foi apoiada, e com ambas continuando 
a discussão, offereceu-se a falia r e pronunciou o se
guinte discurso 

O Sn. CosTA ÁGUIA R :-Antes de entrar na ma teria 
devo primeiro que tudo lembrar, á consideração 
desta augusta camara o pouco tempo que nos resta 
para a discussão des ta tão interessante lei , e de ou
tras que ainda não passarão, algumas das quaes, se 
fosse possível submettêl-as já á competente sancção 
farião derramar srbre nós uma immensidado de 
bcnçãosdosnossosconstituintes. (Apoiado, apoiado") 

"Desgraçadomente, porém, não cabendo no tempo 
fazer o bem, de que nossos corações anheliio, apro
veitemol-o ao menos no que fôr com pativel com as 
no;;as forcas e bons desejos. 

E' por isso, senhores, que eu julgo devermos en
carar este projecto pelo lado da utilidade; embora 
não possamos já estabelecer todas quantas cadeiras 
eu vejo enunciadas no art. 1•, o tempo aperfeiçoará 
nossa obra, cumprP. que desde já se criem as que 
geralmente se reputão indi5pensaveis, e sem as 
quaes não é possível saber o direito, porque por ora 
nos regemos. 

Quanto ao lugar, o nele se deve criar um curso ju
rídico ou de sciencias snciaes, eu sinto apartar-me 
do pensar de alguns honrados membros, e nenhuma 
das razões aqui produzidas me poderâõ jámais con
venPer do contrario. 

Não é nem o devid(l amor, que tenho á minha 
província, nem a prP.ferencia qn e della faço, que 
me decide a escolher antt~s a cidade de S. Paulo, do 
que esta capital para a séde deste curso de sciencias 
sociaes: sào sim razõ•s tiradas da rnesma natureza 
das cu usas: a ~alubridad e do cli ma, a barateza dos VI
veres, a facilidade dos meios de subsis tencia, e lam
bem a falta de distracçõos, sempre nocivas á moci
dade em todo o tempo, e ainda ma is no começo do 
suas fadig11s l itterarias; são pois todas essas razões 
ns que me forção a esta prefere ncia. 

Já alguns illustrrs deputados, que me precederão, 
mostrarão a futilida de dos argumentos, com que se 
tem pretendido inculcar esta capital; mas quem não 
vê o contrario do que se avança? E' innegav~l que 
este cl ima não póde entrar em comparação, nem 
com muitos outros do Brazil, e menos com o de 
S. Paulo: é esta uma verdade, de que ninguem po
derá sinceramente duvidar. 

Admira até como se pretendeu fallar na harateza 
dos generos aqui, em comparação com as outras 
partes do imperio; e causa inda maior espanto a 
hyperbolica, para não dizer menos sincera asserção, 
de que em S. Paulo não haverá casas pa.ra nPllas mo
rarerr. os estuduntes qu e frequ entassem esses e'tu
dos: semelhante proposição por si mesma se des
tróc, e seria perder tempo re~ponder a laes argu
mentos. 

Outra vez digo, senhores, não é o espírito de pro
vincialismo o qllél me induz a preferir S. Paulo, 
porque tão mesquinhas idéas não podem caber em 
quem tem visto alguma parte do mundo, e com al
guma reflexão e attenção: é sim a força das razões 
que me induzem na escolha. 

Quanto a enumeração das ma terias qne devem 
!o r mar os estudos do curso j uridico ou de scirncias 
sociaes, ellas são tão necessarias, a sua utilidade 
é tão conhecida, que !lU não posso deixar de ad-

mittil-as, não pela maneira porque se achão aqu 
distribuídas, o que já um dos honrados membros da 
commis>ito, o Sr. Cunha RHhoza, reconheceu , mas 
sim sendo ensinadas, e arranjadas de modo tal, qu t> 
os prin ci pios eleme n lares antecedão o As tudo das 
ma teria~ que delles 'dependem, e sem os quaes tudo 
seria confu são e falta de methodo. 

Não pósso tambe:n convir nos quatro annos mar
cados no projecto, para o ensino de tão complicadas 
doutrinas, é necessario que o curso destas sciencias 
dure 5 ou 6 annos, no fim do qual o estudante re
cllba o premio de seus trabalhos, isto é, os compe
tentes gráos academicos e cartu s. 

E nem se diga que marcando estes 5 annos, eu 
tenha em vista, ou me persuada que · o estudante 
deve sah ir perfeito: todos os que ttl m frequentado 
universidades e academias sahl~lll que alli só ;·amos 
a prender os elementus das scieneias, ou v ir os ho
mens instruido~. saber onde •\xi;;tem as causas, 
adquirir o habito de estudar, e particularmente esta 
nobre emulação, que tanto desenvolve os talentos 
da mocidade. 

E' depois que deixamos as universidades, que co
mecamos a estudar mais profundamente as mate
rias, e que por via de regra nos applicamos ~om 
mais prazer e preferencia a ~e r tos ramos d~s scten
cias, do que a outros, não dtgo que tsto seJa geral, 
mas é o que por via de regra acontece relati va
mente a muitos, o quo basta para firmar o que 
pondero. 

Não haja pois receio da complicação das ma terias 
nem da falta de professores ou lentes para o enstno 
das mesmas: elles appareceráõ, os homens de letras 
fazem-s e com o trmpo; a recompensa dos mP.reci
mentos fará brilhar talvez cidadilos qne até aqUI não 
erão conhecidos, e qüe no fundo de suas moradas 
lamentavào a falta dos meios de serem uteis ao pu
blico e a seus semelhantes. 

Nem se diga tambem qne por ora necessitamos 
mais de magistrados, letrados, etc., ou que certos 
estudos nào são de absoluta necessi rlade, para um 
juiz que deve julgar, e para um adv~gado q~e deve 
defender sr,u clionte: no systema anttgo podta amda 
caber este argumen to; hoje porém, senhores, como 
e p08Si vel admitti i-OS? 

Não diz o art. 1 '79 da constituição no § 14, qt~e 
todo o cidadão !JÓde ser admil.lido aos cargos pubh
cos civis, políticos ou militares, som out ra differença 
que não seja a dos seus talentos e virtudes? 

Não é isto o que vemos verificado aqui nesta 
mesma camara, e que necessariamente deve acon
tecer para as legislnturas que se seguiren1? Como 
então é possível avançar semelhante idé~? Smí 
porque não temos ainda tudo qn;,nto pre<~Jsamos T 

Nada, senhores, não succumbamos; Í<•Çamos o 
bem que pudermos: e reemos este curso de sciencias 
como convém e é mister: principiemos por ora pelo 
menos, o resto é obra, como já disse, do t ~m po e dos 
estudos. 

Não me fHrei cargo de responder aos argumentos 
que aqui se ponderarão, quanto li separaçãll dos 
ra mos de sciencias em diversas partes do imperio : 
um honrado membro já respondeu heroicamente o 
que convinha, e eu acrreseentarei que não ponho 
duvida no estabelecimento de diversas academia~ 
em difTerentes províncias do imperio, comtanto 
porém que e. u1 cada uma de lias se ensine uma seiPn
cia qualquer com todos os seus ram os e partes: tudo 
quanto per tence ao curso de ·sciencias sociaes deve 
ser ·aprendido no mesmo lugar onde elle se crêa: se 
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em outrn província es tah•·'lecerm,•s outro curso de 
sriencia.<, p •r exemplo, um curo" d1~ 111edfcinn. alli 
t.a;nlwm dt:v•; sur eno:nado n qu1~ Mr pert.erwento a 
semPlhani<'S <'_stnlu:<; de outr" S<ll't<l não pode1·;ão 
o:; nttssos concidadãos I.Heber os co~ nh P<' im ent<~s do· 
uma sci eneia qualqli Pr sem n·•vo; inr·o m nod<JS e 
viag<'n,, o l{<ll·> t' em verdade grande absurdo, sen-lo 
por isso inadmi,;~i1·el a emenda pt·opo:Ha por um il~ 
lustre preopinante. 

Eutrnrei agora na u(H:trina do art. lo des te pro
jrct.o, e <j<Janto em m;m couber, procurarei fazer·IIJC 
breve ·e co neiso . 

Convindo nas mat.erias enuneiadas neste 1° ar· 
tigo, nao posso p:tré:tt approvar a sua dist.ribui
cãu. No nwu fra.:o entender eu dividiria tod <J o 
éurs•J de sciencias ·~IH 6 annos: no pri11leiro anno 
estabeler.eria duas cadeiras, uma para o ensino do 
direito nnturnl, direito publico un ivt·r~al e das gP-n· 
les; e outra para o da philosnphia juridil'a ou prin 
cipios geraes dt•legislnçào: no segund•• outra3 duas 
cadeiras. uma de din•ito publi co ecclesi astico e his· 
tnr ia erclesiaslicn, e outra d" historia i>m gt' tal das 
legi , lat;Õ<" e setts eífei los pôliticos, e cum partku
Jaridad e a histor(a da legi~lação naciona l. 

E nem se diga que es tas materia s não podem ser 
aprrnilida~ nestes dous anuos; escol hão-se btms 
comp•··ndios, ensine-se só o prHciso. não se consuma 
o Lvmpo em comas frivol<~s, eotno acontece alguma' 
wzes na universidade onde estudá!llos , e cuti1prã" 
princip<dnwnte us h·nt.es CtJifl os se.us d•werr.s, qu,.• 
tud ·l é p<•sssivt'l; quanto mais que ning~~t·m :;ahe 
perft<ilo de uma acad.•<nia: alli, conio jü disse, v;ti· 
se adquirir o habito do estudo, ouvir os grandos 
hom ens, brber os olcnwntos das scienrias, etc. 
. Conti n un ndo na ennmrr«~âo dos c>tudo;,eu erraria 
no tereeiro «nno duns cadeira>, utna du dirrito pa · 
tr io, civil, rriwinal e mP.rcantil, e outra da ana 
lyse das comtittiit;üt>s dos diverso' governos antigos 
e mudemos, ·e cum parLicularid«de o ria cunsLitul
çã.J do i 111 perio. 

No q11 a rto anno outras dnas ~ade : ras; primeira,a 
conLinuat:ão dn PStudo dn dll'r!itn patrio, t:ivil. Glc., 
e segunda, a histOt' iil philosuphiea das nações, ou 
discussiw hi stn riea dos ~eu s interes,es recíprocos, e 
de SllUS OPgOCiaCÕf:S. 

No quinto mino crearia tambrm dnas rad~;iras, 
uma de ec .. nomia po~lit;ca, e outra de estatisticJ 
univ "rsal e g og<>«phia poolilit~a. 

No sexto nnnu finalmo'nt" haverá uma só cadeira, 
das s.-:i<.'ncias da I'Pndn puhlira eu1 toda> as suns 
partes, P grnnd<-·s di vi:<õPs , que abrnças,;cm o qua dro 
desta tão gmnde sciencia, e os t·s tndantes serião 
obrigati0S a rrpetir o estudo de econom ia política 
do quinto nnno. . 

No fuu d >S quatrnprim ei ros annns, o cslutlante 
del' e rPt:f:'hPr, sendo approvao!o· aute:; em cada um 
dos rt:"pel'tivos annos, o compet>•nte gráo de ba
eharel. e fi ea habilitado para os lu;jares de magis
tr<Jtura c do ad voc;tcia. 

O qne frequentar , e filr ilpprovado nos 5 annos 
recl!!Je o gráo de hacharPl formado, e profel-irá na 
opposiçilo dos lugares de magi>tratura aos sim ples 
bachareis. 

Os que frequentarem to-los os 6 annos, rr.cebf'ráõ 
finalmt•nte O gnío d>J UOlllOr, e U8~ta claSS8 SÓ' podem 
ser tirad•>s os lPnles para as di;·ersas cadeiras rlesle 
cur'o d>~ sr:iPnt:ias snriar.s, por isso que tendp fre
quentado t t>dos os Pstudo:;, estàtJ portanto hah1ú 
para o ensino de qualquer das referidas materias. 

Deste modo. senhores, .eu combino um curso rom
pleto d>; sci1~ ncia com a titilidadll, P com a necessi
dade qu•• temo,; de ma gist.rat.ura e ad••ogados. 

_'i o fi:11 dn <1 nnnos poderíamos já ter IJUP.m sub
stttl!a as lacunas que prin,:ipiào a apparecer, pois 
faltao bac hnret!', e alr. advo!;ados de lei, que os não 
ha em nl!l!t.ns provt ncias. 

A quellt', porém, que quer ou desejá seguir os es
lndo, >npenorf,~, ou que se destina a fazer-se um 
'wmPm de csla lo , deve necessariamente seguir os 
diltlS annns ult1mns, ou pelo menos o quinto, só 
d•~'tll modo teremos bons presidentes, bons admi-
11 :stradores, bons diplomatas, ele., etc . 

O que eu digo é por si m•Jsmo tão claro, que niio 
nP~essJta de sPr dl'mnnstr<~do; sem estf's ultimas es
tudos não pôde ha•'<H um homem perfeitamente de 
estado. 

Eu nito fnlla'ra nos cornp r• ndios, porque disto tra
Ia o art. 6o de,te rr :jer~ to ; entretanto, como alguns 
'enhorcs têm já «d;antndo a~ suas ilt.ias a este n•s
:eiLo. _eu di1·~i t.ambem quP. rne nào parece proprio 

- ~ ompl1 ea rmns n que,·, r•'lalivo aos r:omrn•nt!ios: se-
ria melhm· que dislo se tratasse nos estatutos, que 
noces,ananv•n te deve ter cstt~ \~urso tle sr:ieneias, 
para rntho, 011 par;J quando ontrar em discus<:ão o 
art. 6" rlirei o quo entendo, sust,ntandn desdf! já 
que a e;:colha dos compr•ndios dPpentlrl da appro
vaçilo do poder lrg-islJ t.ivo. (Apniudo geralmente.) 

E' 1wressario que Cl!rt'mos do bom \Pite que de
vrm beber os nossns cnncidadi10~; s<-'m bna e<colba 
las materias e das rlolltt·inas, d:!haldc nos can>are
:nos na ectur·a<:t10 da mocidade: r<'Í<.Jfffiil lllO>, sim, os 
"OSt11mes se é pos~ivr]. plantPmos insl.itu;ÇÜPs, pe
las quaes se g•·nrralise<ll os princípios de morali
iad<' c de virt11d o• em todas as classes da sociedade 
lm1zilrira .. rnas não no>s· e'q<trça<nos de 'Lm·r nprrn
lrr a moctdade por bons livros e por boas doutri
nas . 

Ultimarei, Sr. nrnside nle, prdindo que quanto 
:tntes passe es ta lr. i,. dign, que prln meno« se crê<'rn 
·tqn r llas rad eiras indispensaveis para os qnatro 
"Jme;ros nnnos. sem "'' fJuaes não é possiv.el ter
nos magistrados r ad vogados. c!te q11e tanto nrcrs

<itamos. Dnst.e mo:ln enchc'rt>mos ja <'I)J· parte a ex
p<wt.açiJO publica , o resto será obra do tempo. 

Reu nindo pois minhas idéas, voto que pi!sse o 
artigo concebido ptela maneira por qne me tenho 
pronunciado. 

Tendo ult.imJdo este di scurso, leu a seguinte 

« EliE~D\ AO ART • . 1. 0 

rr l,o Anno.--/Jtras crrdeiras:-l.• Direito natu
ral .e direito publico universnl e das gentes. 

" 2 a Phil osophia jurídica, ou princípios geraes 
de le::(isla~;ão. 

" 2. 0 Amw.-/Jnas cadeiras:-1.• Direito pu
l:Jiico e cccl8siaslico , e hi storia ecdPsivstica .. 

« 2.• Historia em geral das legislôÇÕes antigas e 
seus eífJ;itos políticos~ e com particulriridade a his
loria da legislação nacion;\l. 

"3. 0 Anno.-Duas cadeiras:-!.• Direito patrio 
eivil. criminal c mercnnlil. 

" 2.• A nnlysc dns r·o nstituições rlos divrrsos go
vPrnos antigo; e mndrrn .:s, e cum particularidade a 
da con'iitu;çáo dt• imp•'t'io . 

« 4 o Amlli.-Dun.< cadeira.•:-1.• Continuação 
do direito patrio civil e crirnin;tl. 
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« 2.• Historia philosophica e polit.ica das nações, 
ou discussão hi<turÍCil dos seus intere>ses reri~rn
cus, e de suas negociaçôt•s. 

" 5. 0 Anno.-1Juas cadeirns:-1.' Economia po
Jitica. 

cc 2.• Estatística universal, geog raphia política. 
cc 6. 0 A·nno.-Uma cadeira:-Sci"ncia da nmda 

publica em todas as suas partes, c o> es tudantes re
petiráõ as rnaterias da cadeim du eeonomia puliticn 
do 5° anno. 

cc Os que frequ entarem os c> ttHl us dos qua tro pri
meiros anuos e forem approi'Jdos, receberdõ o gráo 
de bacharel, com o· quallicaráõ habilitados para os 
lugares de magistratura e de advocacia. · 

" Os que frequpntarem e forem approvados nas 
materias dos cinco primeiros annos, receberáõ o 
gráo de bacharel formado e preferiráõ na opposi
çiio dos lugares de magistratura aos simples llucha
n!Ís. 

cc Os que frequ entarem todos os seis annos e fo
rem approvndos nelles, reccberl\õ o gráo de doutor; 
c desta classe serão tirados os lentes para as diver
sas cadeiras deste curso. 

" Paço da camara dos deputados, 8 de :Agos to de 
18 li.-0 deputado secretario, Costa Agvia-r.,.-Foi 
apoiada. 

O Sn. MtRANDA RJBF.ll\0 :-Sr. presidente, hon
tem expendi francamente a minha opinião sobrr. a 
ma teria sujeita e as razões em que me fundo, para 
apartar-me do voto da illustre c:o:mnissão que olfc
receu este proj ec.to. Repelir agora o mesmo é per
der tem po c cansar a attenção desta camara. 

Como,· porém, alguns senhores mostrarão drsap
provar a minha propostu, ~aru quo se estabeleção 
escnlns de todas as sciencias naturaes e positivas 
naquellas província~ quo já ofTerecem 11s circum
stanr~ias necessarias, mostrando não terem formado 
ped~ita idéa do men plano; o que tdvez na>cesse 
de haver lido rapidamente a emenda que ht•je man
dei á me:;a; peço á V. Ex., haja dt' a fazer lêr nova
mente, pois o que eu proponho ó muito dilierente 
do que se me tem attribuido. (Le u-~e a emenda. ) 

O meu plano c) este; e o meu lim é propagar não 
só as sr.iencius sodaes, mas tarnbem todas as ou
tra~. No Rio de Janeiro já temos duas academias 
de sciencias naturaes, uma militar, outra de mari
nha: t-emos além disto uma Jcademiá medico-cirur
gica. Na Bahia lambem ha uma aeadem~a medicn
cirurgica e algumas cadeirus mathernaticas. 

Quizera pois que em Pcrnumbuco, Maranhão, 
Pará, Minas, S. Paulo e nas outras prol'in cias, qu e 
para isso tiverem capacidade, se formem ~sc.olas ja 
de sct encias naturaes, já de scieucias sociaes,_ ctis
tt:ibuidas dr tal sorte, que dt•ntro de um certo es
paço dado se reunissem escolas de todas as facul
dades, ainda que se niio pudt~sse conseguir jf, já a 
perfeição destes est11belecimentos. his aqui a mi
nha mente. 

Devo além disso accrescentar que es ta minha 
opinià'o vai concorde con1 os desejos d11S povos: 
todos os puis de familia .o , que têm meios, proeurão 
instruir os seus fllhos e preferem sempre t<' l-os nas 
e~olas, que mais proxinws estão. Eu estou cerlu 
que a'pcnas se dê princi pio e ilnpulso a estes esta
br.lecirnen•os, não f<lltaril que'm contribúa com 
quanto possa, só para consnguir o seu progresso e 
complemento. Tenho explicaJo o meu vuto. 

O SR. TEtXElltA DE Gouvh:-Se eu nno tivesse 
apresentado urna das emendas, que se a chão sobre 

a me~a , certamente não cansaria a altenção desta 
"amara, depois de se h a ver já trat.ado da rnatl'rin, 
tão profusa e cgr~giame nte. 

Como, porém, tenho manifPstadu o mru voto 
naquella rnwndn, nii o me posso dispensar de dar 
as mzües, em qufJ me fundamento. 

Eu, senh ores, não encaro este ohjecto pela mes
ma face. purqu" a ma ior parte dos illustrrs_ depu_t_a
dos qtte têm fal!ddo a encarão e contemplao. Nao 
aspiro á rPpentina perfeição deste estabeler.ime nto; 
haja nma escola de sci~ncias socians,seja qn al for o 
local do seu assento, sej~o quaes forem as mater ias 
scicntilicc:; qul' a devem C0111pór. Crêe-se, form e-se 
esse lyceu ou academia ou curso, como quizerem 
chamar; eis o princi pai, eis tudo vencido. 

Supponhalllos que depois de ereado se descobrem 
imperfeiçõ-.s na prati<:a: que resulta da h i Y ·R .. for
mar-se, emendar-se, nada mais Não se podem es
tabelecer já todas as cadeiras I Estabeh•çiio-se as 
que se pude1em. Dt~ v e-se crear out.ros lyreus em 
outras províncias para se propagarem as luzes l De
pois se tratará disso. 

O grande obstaculo, sfnhores, está no principio, 
está em se formar a primeira escola; quo nos tolhe 
o formar para o futuro tantas, quant.as forem sendo 
eomput.iveis co m o estado do no>so paiz? Se nós 
r.ntt·amo" a. divagar, a procurar o zcnith das perfe1• 
ções, além de penl~rmos tempo immenso nes tas 
discussões, porque emflm , cada n<H quer que pre
val~ça o seu plano, maiores dilliculdad cs se encon
t.raráõ na pratica e o resultado sná que os brazt
lei ros não enco ntraráõ estas escolas, nem espalha
das pelo 13razil, nem concentradas aqui. 

Eis aqui, Sr. presidente, o fim a que tendem as 
minhas vi•tas. Crêe-se já esta ou outra escola; 
para o nnno, podendo ser, formem-se duas ou tres 
e assim por diante . Ora, Fendo est.e o nosso maior 
empenho, qual é o paiz que por ora otrerece as pro
porções e os recur,os nect>ssa rios, para se pôr já já 
em execução esta Psr.ola? l'nr •entura se a manda
rem rrear em S. Pilulo, em Minas ou em Pernam
buco, poder-SLo-ha con tar com o srn estabeleci
mento, com a n1csma facilidade qn e se a formarem 
aqui? Eis um manifesto engano. Eu não digo que 
este curso seja perpetuo aqui, mas quero que nesta 
<:idade se fi zesse m os prirneiros es ta!Jelecimrntos, 
os primeirns ensaios e que daqui se fossem propa
~audo pelas provi,.cias; e se as"im qul'!'o, é ~ó por 
conhect~r que e,te é o IJnico meio de facilitar tacs 
estabeleciruentos entre nós. 

Portanto, sem desprrzar os argumentos, que se 
tem expendino em sentido ronlrario, eu insis.to no 
voto de se f;Jzei o P~tabeleeiPJento nesta eidade, 
pois o meu llto é que se crêe e se crêe quanto an
tPs; e ern nenhuma outra parte encontro as propor
ções para se dar j;í o andamento a es ta imlituiçào, 
do que no Rio de Jan eiro . 

() Sn. MIR ,\:XDA RIREJRO:- Todas est.as rrzões 
silo muito fortes e eu re~onhrco que o maior empe
nho que deve haver da nossá parte, é da r o pri
meiro impulso, creando jú es te curso jurídico, 
porém, estas mesmas razõe~, este· principal empe
nho não ubst.ãu, ant es urgem a quP. se faça a lei 
ger·al para todas as outras escolas, em tórma syste.
matica e que na sua P.XPCIIÇiiO se principie logo por 
e~Le curso jnridieo. E' rlaro que nas nossas circum
stancia;; se não pndem esta brlrcer com a me~ma 
actividade, e ao wcsmo tempo tantns academias em 
diversas provinci:~s. Ha de se principiar por uma 
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seja esta de seiencias sociaes, que é a que mais. 
urge. 

Quanto ao local, eu sinto apartar-me Ja opinião 
do· illu>tro preopinante, obrigado pelas razões que 
já aqui se tem ex pendido, para se dar a preferencia 
á cidade de S. Paulo. Muito se tem ·di to a faHir 
e contra esta opinião, até s~ accrescentou, que para 
o~ lentes gozarem de plena liberdade na explicação 
das doutrinas· sociaes, dP.veria formar-se este esta
belecimento na côrte e não nas provin<;ias, as quaes 
estal'ào sujeitas ao despotismo dos presidentes. 

Este argumento funda-se na s upposiçi•o de que os 
abusos na adníinistração publir.a, hão de continuar 
que o systema constitucional não ha de prevalecer. 
Eu espero em Deus, e nos brazileiros, que o no,so 
systen1a ha de ir avante. (Apoiado, apoiado.) Eu 
espero ainda vl)r nas províncias c em Lodo o impe
rio do Brazil, um .regimen paternal. espero v e r con
solidada a liberdade dos povos, e a felicid ade da na
ção .. 

Passando agora ás doutrinas, que devem consti
tuir este curso, lirnita r-me-hm sóm•~nte a um 
ponto. Eu não pnsso confclrmar-me C•lm a inteira 
exclu~ão do direi to romano. Uma causa é fazer 
deste dire ito o prin ci pal estudo como acontecia na 
universid ade de .Coimbra, e ·outra é o degradai-o 
absolutamente. A nu,sa l egi~lação ainda adop ta o 
direi to romano em muitas e importantissima s llln
terias, omissas inteiramenln nas leis patrins-; e i~to 
é sabido de to(l os os que profes,ào a juri sprudencia . 

Portanto dellr. não podt•miJs prescindir Não du
vido yUe, promulgnndo -Sfl o novo cudig6, se po~sa 
ao rir mão deste estudo: porém nós ainda o nilo temo8 
nem sabemos quando o havemos de ter. Por isso 
eu sigo a opinião do Sr : Cruz Ferrei ra, quando 
propõe ó en>ino das instituições do direito romano . 
Sou tombem de voto que a app rovaçà·o dos cum
pendios seja feita pela assemiJiéa, e quanto ao mais 
adopto a emenda. do Sr. Baptista Pereira junta á 
do Sr. Vergueiro. 

O Sn . . Cnt:z FERREIRA:- (Fnllon p or largo es
paço, mas nada alcançou o tachigrapho.) 

O Sn. CLllMENTE PEREIRA :-Sr. presidente, tem
se prolongado a discussão, e nella tem apparecido 
varias q11estões, · as quaes com tudo se p:Hlem redu
zir a dous óontos principaes: 1• a escolha das ma
teri&s, qne d!lvem constitui r o curso jurídico : 2• o 
local onde deve ser sitJauo . Antes P•Jrém de falia r 
sobre estes ponto~, seja-me permittido interpôr o 
meu parecer em uma opinião singular, que se ma
nifestou pata que em lugar de se crear uma só e8-
cola de direito, se creassem -diversas cadeiras de 
sciencias naluraes e positivas em di\·er sas· provín
cias do imperio. 

Louvo muito os desPjos patrinticos, que mo1·erãó 
ao muito digno dep utado a propôr um plano tãn 
vasto, e engenhoso; recouheçu o mereci mento 
de,sta proposta, e as luzes do st~ u illustre autor : 
porém seja-me-licito dizer que ella pod erá servir d!• 
inir.iativa a outro projecto de lei, mas que não tem 
lugar no llbjecto, do que agora tratamos. 

O honrado membro confessou á pouco, que o seu 
plano nbo pódo já ter execução porque ob~ tiw as 
nossas circumstancias presentes: esta razão bas
taria para o rejeitar, ou deferil-o par a melhor crise; 
porém oüt ro é o meu argumento. O fim, para qu e 
a cama ra ordenou que a commissào de in~Lrucçào 
publica formasse este projecto, é a creaçâo de um 
curso de direito : a commissiio desempenhou esta 

incumbencia, e apresentou o projecto em discussão: 
logo ha de se tratar da sua materia, que em geral 
já foi adaptada na prim eira discussão. 

Por consrquencia não podemos prescindir já da 
~esolução tomada ; ha de se .levar ao fim este pro
Jec to ; e se o nobr~ deputado mstste. ná sua emenda 
póde ser tomada como uma nova proposta, ll vir a 
formar o objeeto de um novo projecto de lei que 
não deixar á de ser aceito pela camara, pois a' ma
teria é muito digna. 

Fallarei ago ra da escolha tlas materias. Diversas 
têm si-lo as opiniões manifestadas sobre este assum
pto. Uns querem que es_tes estudos de sciencias so
ciaes não sujão tão amplos, visto que um magis
trado não precisa de tantos conhecimentos para 
eiercer bem as · suas obrigações : outros dfvidem 
este curso em dous, um puramente juridico,.outro 
político. 

A respeito do direito romano, uns querem muito, 
outros pou~o, e oul.ros nada absolutamente . Ora, em 
tal diversidade de par~~:eres não será estranho que 
cu tambem diga o que entendo, ainda que não tenha 
a fortuna de agradar. 

Não me conformo com a opinião daquelles se
nhores, que julgão desnfcessarias õlgumas das dou
trin as incluídas no projecto, como seja a economia 
política, a estatística, etc., dizendo que sem estes 
ciln hecim entos põde muito bem exercer as suas func.
çõr.'s o magistrado e o atlvoga•lo. Eu não o entendo 
assim. Nem todos os que se form ão em direito, se 
empregão na advocacia ou na magistratura, muitos 
~e~;uem outro desti no, dedicão-sc <Í -diplomacia, ás 
finanças, etc. , e pas8ão drpois a uçcupar os luga res 
de ministros de estado, conselheiros, d~putadus, se
nadores, etc. Demai s, senhores estas doutrinas 
não se en sinào co mo indispensavuis ao gencro de 
vida, que ha de-vir a _tomar o estudante, mas 
porque dellas pó de vir a ter neeessidade, quando fôr 
encarre~ado de algum . emprego, que depe nda 
desses conhecimentos. E quando estHs razões não 
bastem, por que motivo não havrmos de fami
liarizar ent re nós estas sciencias? Por quo motivo 
não as havemos de propagar pela nos8a mocidade 1 
Pois os brazileiros só hão de estudar a~ sciencias j u
ridicas para occupar unicamente os lugares de ma
gistratura, e ser advogados? E quem ha do se rvir 
os empregos diplomaticos, os dfl finanças, os po
liticos. e os de rFpresentantes dn nacão? Hão de 
ser os estrangeiros? · 

Quanto ao direit.o romano, por mais que se tjueira 
provar a sna inutilitlnde, dizendo que só serve para 
enreda r a inttJlligencia das nossas leis, e que seme
lhnnte estudo cança o e ntendimentL> do estudan te 
sem lhe subministrar conhecimento algum inte
ressante, nem por isso deixa de ser urna grande 
verdade, que não ha legislação alguma conh~rida, 
que não tirasse a sua origem do direi to romano. 
Sirva de ex1• mplo a leg islaçiw da Al!P.manha, da 
França, da Inglaterra, e que direi da nossa? Por 
consequencia nãn pod ~rnos passar em silencio os 
principiqs da lcgislaçilo romana. 

Nunca approvarei '{) methodo ~a universidade de 
Coimbra, ond e ainda hoje se ensina mais direito ro
mano, q11e direito patrio, e onde no meu tempo 
havia um decidido fanatismo por esse estudo, porém 
nilo admittir e ntre nós uma só cadeira da ln.•titutaf 
i sso nunca approvarei eu, ou então reforme -se já a 
nossa legislação , e dêdare-se que o direito romano 
fl_ca expulso do nosso fôro. 
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Ap••zar de que reronh eço , qu~nto seja util o es

tudo da histona qtJPr allLitjll quer mod,,rna, julgo 
corntudo, Sr. presid e nt<~,. que ~Pd<1remos pre
scindir da c11deira de h1sturw eeelestastlcu. l.lous sao 
os fundamentos, que assim IIJ C fazem pensar, a his
toria ecdesiastica é tilo i!mplii, tão ditftJsa , c tão 
complicada, que se não pód<; colher urn exar·to co
nhecimento, sem o es tud o de muitos annus, para 
que se possa encontrar verdadeira utilidade. As 
no~ões que se pod em dar, e adq u11:1r em compen 
dias de nada servetll, red uzem -se a d1Hmcçao d0s 
epochas prin cipaes, ordem dos concílios, doutrinas 
de alguns heresia rcha s, mas tudo em tal con fusiw, 
e com tantas duvidas e incertezas, que no fim do 
curso fica o estudante em peior es tado tlo q<Je prin
cipi<ira . Em Coimbra os estud antes silo ob rigados a 
e'te estudo, e o qu e aconter.e? E' uma aula nnlla, 
por que nrm os lentes podem sa ti sfazer rm. Liw 
curto espaço ao qu e nella se extge, nelll obngao os 
estudantes ao exacto cur11 priu1 en to dos estatntos, 
porque reconhecem a imposs ibilidad e de combinar 
uq uellc estudo com o das outras doutnnas, nemos 
estudantes lhe dão algun1a att ~ n ça·o, occupa dus Jll · 
teiramcnte com as matt~rias intcressantf.S das outras 
aulas. 

Outro fundamento é, qu o rarí ssimas ••ezes se faz 
necessario o conhceiru emo da historia ecclesiastica 
ao homem publ~o . Ha casos em que a sua notic' a é 
precisa, mas não são frequ cntP. ~, e então, quando se 
não tcnhào as luzes ad']uiridas n•l gab inete recor
re-se aos .autMes, estuda-se a ma teria, o que ucon 
tcce intlnitas vezrs nilu só em qn e;; t.õe> do dih•ito 
ecclesiastico, mas em nllliL<lS outras marerias scien
tifi cas, porque ninguem· é univ t> r;ul, nem e'tá apto 
a responder ;;obre quaesqtll'r qul'Siôes, que se lhe 
proponhão de irnrrnvi>o. ()ut•ro de tudo Jslo con
cluir que a noticia da histeria ecclel' iastica é util, 
é necessaria, m~s es ta n••ticia util, e necessaria 
não se adquire nas aulas, fo flll a - ~e nos gabinetes. 

Quanln ris outras mal erias, Prn q<w quasi todos 
conco rdao, só pôde have r diverg. ·neia so bre a di s
tribuição. Eu quizr'r<l qu e 11 cad•!i ra de direito pu
bli co st·guisse imm l' dialaul ente á de direi to nüllll ai, 
como propuz na minha ·cme.nda; as razües nasCPllJ 
da esse ncia destas duas scienciu&, que são intima
mente ligadas, bem como é o t!irt~ito Ja s g< ·ntes, Po
deria fazer S<>bre isto algumas refie~ões , p<>n\mjulgo 
m~Jhor otnm itt:l-as, para abn:viar a diocussãu. Se 
al~utn incnnvenielll.e a1•parecer na p1at.ica, c,orn 
muita fa,:ilidade se pód~ pr<>vitlendar, p11is t.udo l'e 
reduz á mudança de cadoiras du uns par-a outros 
anno~'. A rt•sp<:ito do 111ais jiÍ apresontei uma 
emenda, á qual dará a cumara a cu nsiduraçüo que 
merecer. 

Tratarei agora do local, e emilt i rei com franqueza 
o· m~u voto, sem entrar na ernprcza de combater 
tudo, quanto se tem dito rm sen!i do opposto . Eu 
sou rlP. pan•cer qur se estabelr• ça no Hio dn Janeiro. 
ConcP.do q11e se deva escolh er o local onde houver, 
menos distrncções, que sr.ja dotado de bom clima, 
e ondo os vivt~res SPjào por co n1morlo preço, con
cedo que em S. Paulo se rcunào todas es tas cir
cumstdncias, principalmente a do preço dos gene
ros. porque, tendo eu já Pstadn em al~umas capita<·s 
da Europa, ailhri que só Londres póde disputar com 
o Rio de JJn~iro a tal respeito. 

l\Ia5 Sr. presidente, (J legislador, o .homem de es
tado nem sempre pó de segui r a forca de certos 
prin cípios, devem esr'olher dos bens 'o maior, dos 
males o menor; quando são irnpellidos pela neces-

sidade. Nós es tamo:: nesse caso. Eu tambem quizera 
que se estubele<:·esse em S. Paulo, ou t'm nutro 
quulqul'l' pniz como ::i. Paulo, porém P"dero:;iss itii<\S 
.azões me kvão a dar agora a preferr.n cia ao Hio 
de Jun ~i ro, o digo francarnente, q11e se quizermos 
escola do direito, f;~ ca-se estabt'l< cer no J{io de a
ne.iro S•' nàn, núo a t(,remos nunca, n<' lll aqui, nem 
em outra partt•. O govPrno antes da in st<dla\ão da 
assemb\éa, publico u um dP.creto creando um curso 
ju.ridicu nesta cór tr, e nssim mostrou, qual era a 
sua vontadn, por isso digo qun SI) se não estabelecer 
aqui, não haverá em qualquer outra par te . Ainda 
qu e es te projPcto seja atlopladn pelo.scnatln, não 
será sancciunadn 1w lo poder modúador, e ainda qué 
o s•·ja, taes duvidas se porão á ~ua execução. que o 
re:; ultado será o 111esrn", que temos rxp<J rimentado 
em mu\las ourras institui~ões cn·adas. E tk espP- rar 
que o govP rno obre st, mpro de boa fé, e. que deseje 
o melhor, porem st1pol'nhan1os q11'~ elle pema qul•é 
IIIPih or, creRr aqrli o cursJ jt1ridico, qual será o 
meio de o compe llir a eslah•·lPr.el-o, comu se qt1er, 
na cidade d<l s· l'arlio? p.,r isso cu faro o nu:d
lieio dos meus princ 'pio::, forme· se t·stá Pscola já 
sPja ondH for. o g11vrrnn a quPr n•l Hi o d1~ Jan,•iro, 
sPja · no Rio de Janeiro Se r•orém a m;liona drfita 
camara as!'ientn niw l'tl P<• rlc r prescindir de outra 
escnla na eidad~ de S. Panl o, pa r<~ que se p• ·· ssào 
difftln di t· as lu zr>s por tod11s aquelh·s, qrw niw tive
rem meio:> de vir es tudar á côrte, crei" qu P. nil•l ha
verá du,•idil em sn fa?.t~ r mais esse es tab<• lr' ci uH' nto, 
bem C<•rrw os mais que f,. rem cornpativeis com as 
cir•: um st «ncias r.lessa, e das outras pro•·incias, ainda 
as mais longínquas. Este c o meu parecer. 

~eguio-se a fallnr o Sr. Paula e Souza, o qual, 
d<•pol s d11 u1n l"n go dil'cur.'O, de qtte nada obteve o 
tar.higraphn, por ser proferido em voz mui baixa, 
munduu á mesa es ta 

<! EMENDA 

« l'roponho em lngnr de um curso dous cursos, 
um r m S. Paulo, outro em Olintla.- Paula e 
~uuza » . 

Fvi apoiada, c conti nuou a discussão tendo a pa
la vra 

O S11 . VASCONCELlOS:- Todos os senhores, que 
seguem opinii•o contraria á minha ~obre o assento 
des ta e~::cola juridica, têm tratado mais d~ e> tabe
J,cer razões para riJborar o seu parecrr. do que . 
destruir as que tenho expendtd" para fund;11nentar 
á meu voto. Eu pelo contrarioconc,rtlod e bua 111ente 
com todas as suas rnzões, reconh~ço sereru !lluito 
bE'm fundados os motivos. que os ind uz<·m a qu erer 
que es tes r.stahf' lecimentos sPjão longe das grand~s 
C<tpit<~es , e da co rt e, e se ner.es~ ari n fosse, PU ainda 
aventuraria Otilros argumentos para rohorar os 
seus raciocí nios, que não silo novos , antes muito 
antigos e conhecidos. 

Po rém, Sr. presidente, acaso se C•lmoarou já a 
força dos meus argum .. ntns com estas raZÕI's, jri tão 
~abitlas, que se potlt~ m chamar lufiart•s commun' ? 
Não sr. vê que o princip io, a quu a;.:ora dtveuros 
ai tender, é t~o sónu, nte a fnrça da> circumsllincias? 
Parn que havernos de q11estionar, s •. bre o que é 
melhor {a ze1·-se , se o upert.o das nos~as actuar.•s cir
cnmstancias ~::ó nos faeulta indagar o que se póde· 
fazer? E' conve niente, dizrm estes seu h ores, que 
!>S esla br lee imr•ntos lilterarins se forrnem nessas. 
terras centrae~. longn do estrepito das grnndes ci
dades, que os ares sejào os mais saudaveis, os vi~ 
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veres e os commoclos da vida os mais baratos, etc. 
ect. Q11t>nl o tluvidu? 

p.,n·m é essa'' th t•sr , sobre que argumentGrnos? 
Nàu: nós tratarnos de indagar, qual é u local, que 
nas circumst.ancias, em que actualuu~ nte se acha o 
Brazil, otferece os ei•Jrrwtrtus indispensavr's para 
já, c1uanto antes, se formar este eo<talJelecimento. F.' 
o· Hio de Jatwirn, clamu eu, é n Riu de Janeiro essa 
terra, onde se pótle crear já jâ E·sla escola. l3r~m se 
vê. que eu nito digo que o Hio de Jan ei ro seja o as
sento permunente de todas qtlantas academias 
podem t>U develll crr•ar-sc no Brazil, isto serin um 
despropo:;ito, digo que é o local, onde se púde ptlr 
'ora dar o maior impulso a este, e a outros gt'rtPros 
de instituições, para daqui se propagan:m até aos 
'de institu ições, para da4ui se propi!n'm ate aos 
confins du nu~sa terra, lH'm corno para aqui ~e trans
plantâo os vegotu es exuticos, e depois d11 aclima
tados em um jardilll botanieo, ~âo muda<IDs para 
S. Paulo, para Minas, Rio Grande do Sul, e para 
as pr<.>vincias do norte. 

Por ventura será o Rio de Jan ei ro o unico lrwal 
proprio para ving:•r•~m as plantas exuticas? Nilo 
certamente, poréth tPm sido o \'i ve iro pi!ril muitas 
de lias. c assim temos huje jil muitas de~ tas plantas 
propagadas pelo Rrazil, e tPIIIUS outro,ojardins na 
llahíil, em Pern<~mbueo, no J'ará, e111 S. Paulo, vtc., 
que têm produzrdrJ iguaes vantagens, t.Pndo tudus 
tio o o SPU t'rincijJio ut·stc, que prinwiru se cn ou 
aqui. !'o•· vt·ntunl, se o primeiro j;\rd im de plantas 
exoticas tive~se sido forrnadu e111 S. !'aula ou !\tinas, 
teria feito estes progn•,sos, teria vingudo? Duvido 
multo . . Pnr·tanlo eu nào att•·ndo p11r "ra a outras 
razões,. senil o ás das cirrumstancius ar.tuae~, e con
clu" alft>ulam< ·nte qne no i'res<'nte ,e nito póde 
formar um e:;ta!leleeilllento litt•·rario. que prestiuro 
tenha. srnún nt~> ta eidade do Hiu de Jiintliro. 

Dissr•-se que com lilu ita fa•·ilidade se trasladao 
para as provindas ce.ntraes todos os objertos ne
crssarios para qualqul'r dest.as rrea\;õe~. e susten
tou-se quo os profPssores qnereríilo nntes residir 
ntcllas, do que no Hio de Janeiro. Até se accusou 
de falsa a 111inha asserção de que ·nPsta côrte goza
va-se de mais !ib<·rdade do que na~ proríneías. Ora 
tud' isto é tlluito fil cil de dizer, e ainda mais facil 
de i•11aginar, p<'rrm Je ve1ifi•·ar-se ! .. . Eis o grande 
c~>o: hoc opus, hic labm· esl. 

Sr. prrsid~nte, um tios pr)n cipaes negocios nesta 
creilçilo é achar homens, que s~jão dignns do tira
gist•·rio ( salvrJ se pura isso se quizer renutar gente, 
ou fazer, como ern tllltras inst.it.uições. isto é, VPntler 
os lugares a qul'm mais der, 011 rnai~ .en·ppnhos 
tiver) e eu vejo que em todas as par·t>'S o< sahios, e 
os homt>ns de merecirncnto procurao h;:hitar as ra
pitaes, c a" grandes círfartPs. Logo, se nqui o> nilo 
acharmos reuniJos, debalde os procuran·n•tis no 
sertão. E quPwrilõ elles ír habi1ar Utllil t<·rra pe" 
quena, e central? E quando o queir~o, farilo a sua 
m~1dança eom a focilidade e brev1dade que se de
SeJa? 

Ha muita liberdtule nas p .. ovinrias, port>m para 
quo vêfll esses honwns fugindo> para a córtc? Por
que vrm esses navios carregados de gente pre<sa do 
Maranhão, do Pará, de P•·rna11ibuco? ::ie são cri
minosos, não dovt>m sl'l' lá júlgados no seu foro? E 
conro vivem os cidad~os nas provinci~s, principiil
ments aquellc~, ern quem SH descobre. mc·recimPnto? 
Vigiados, e esprei:adus de perto, sempre sílen
cio~os, ·tímidos, e de tal sorte -acnutcllidos; que' nem 
ao tn·enos arriscão uma só efpressão, qu'é passá ser 

interpretada, e torcida para outro sentido, pois logó 
q"e ousa tocar nn administração, é 11111 libertino, 
um rel'ublit:aho, um revult.cionario, um demagogo. 
lsttJ é um facto rec< nhecido, e até jà confe,;satl'o por 
PS~E's m":;mos senh()res, que hoje o quert'm n•·gar . 
E qLtal ha de ser o homem dP letras, que h« de 
üeixar o =eu d;mricili u, onde tem os 111eios tle s•Jb
sistír, para ír viver em um paíz SO tll communi
cação, e s11jei tar -se as intrigas das terras pP.quenas, 
e aos Cill>richos de um pr<'sidente, e aos despotis
mos de um governador militar? 

SustPnla-sn· 4ue em S. Paulo ha tudo qur. é pre
cí,;o, e o que me h'mbra logo e que não ha alli uma 
irnpren,a, não lm Lvros il venda, salvo algtHUl car
tilha. tdgrm: catlwcisruo da d.,utrína christã. E tudo 
Í>to tra~!atla-se para alli iÍ voutatle de quem alli de
~··ja o prime iro r stabelet:Ínlf'I!to de >ciennas 
~or.iaes 1 Os ·corlfUif.'rCíanws, senhores, e os e'p ·cu
!;tdures não se IDilVI'HI p•·lO~ prinC.Ípios.da utduJade 
publica, ollião príneipalmento para proprio inte
r~sse, e segundo elle assim furão as retnossas dos 
livros, e lhl'S poráõ o pn·ço, o que junto aos outros 
artigos que necessariamente hiJO de subir d ' preço, 
logo que haja eomumidores, ct.mpensará a diife
r• · nc~, que ,;e nota e1u alguns, e assim se responrte 
cob~lrl•ente áquelh~s senhores, que tanto têm exa
g"Prado o preço de ccrtus generus a4 uí no Hio de 
J anoiro 

Como so havia ponderadt>, como uma razão Je 
tna is , o decreto tlo p()der executivo, pelo qual se 
ruandou crr.ilr nesta córte um curso jurid1co, o se 
disse que pur .aqut>lle decreto mostrava o governo 
quul era o seu voto nesta ma teria; re~p<lndeu-se 
que se não d"viào suppür c~prichus no governo. 

Quem fui, Sr. presidente, que disse aqui que o 
governo obrava com capricho? Aqui apenas se 
disse, quo, tendo jli o guverno dt·signadt- esta ci~ 
dade como assento de um curso juritlicu, com muito 
boa vontade o .faria pôr em execução, se a Msem
lJléa fosse nas rnesmas vista". 

Eu sustento a me>ma ídéa, sem comtudo me 
di rígir tão sómcntc pt>la i.nicialiva do governo, muito 
principalmente se rt!Cunhecesse, que o seu principio 
de obrar era eapriclwso. 

O capricho, que o govi'rno deve ter, é .em propa
gar as luzes, e as boas doutrinas para felicíJade da 
nação, a qnPm serve; porqi1e 11 naçàn não serve au 
go"erno, mas o go,·crnn é que Ferve á nação: e por 
isso não pó de ter c· a prichos, tendo; como tem, lei>, a 
que é obrigado <.>bedPcer. 

Parece-mP-, Sr. presidente, qtH' alguma consa 
tenho dito para demonslrar ·a absoluta rieC"essidad·ti, 
em que estamos, de r.ollurar est.a esc'ola ·no Rio de 
Janeiro, ao menos por agora . e que só com o andar 
d<Js tetnpos potl t r-Fe-ha trnnsmittir á S. Piiulo, 
rc•rnambuco, Maranhão, Minas Geraes e outras 
terras. 

DP-m se vê que nào tratei de rrfutar os arguméll
tos daquelles senhores, que seguem opinião contra
ria, antes cunr.edo tudu de plano. porque elles nilo 
fer<·m o 1ponto cardeal da questà<.l. . · . 

Fuml<~menlo-u•e no complexo das crr•~um~tane1~s. 
que actualmente im p• ·rão, e que são por ora íu ven
CÍYI'is; e resumindo todas as minhas razões, niio 
tenho rPcPío de dizer t<·rminnnteuu·nte: se querem 
curso juridico, fação-o esta ht·lerer no Rio de Janeiro; 
se o não querem, destinem-lhe qualquer outro 
local. 

Se pol'ém ~_<~m tudo, qúanto tehh_o expost~; pr~t
valece a op•n:a êl de se crear este ltcêo proJeetado 

20 
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fóra do Rio de Janeiro, nesse caso eu sou de voto 
que se estnbeleça ant~s em Minas do que em 
S. Paulo; pt•rque, se desprezadas as razões, que. 
fazem ~sta cidade a uni ra, que ao pre:<ente olfvrece 
a:; proport;õt•s necessarias, se dá a pwferencia ás 
qualidudes locacs da cidàde de S. Paulo, eu di~o 
que a província Je Minas apresenta outras eircum
staneias infinitamente mais vantajosas em muiws 
das suas cidades, ou villns respeitaveis pela Hla 

população, riqut•la, civilisaçâo, recursos. salubri
dade, abundancia, etc., etc. 

llasta saber-se que a província de Minas só por si 
contt•m a soxta, e talvt•z a quinta parte da popula
~ão de todo o llrazil. Alli o numero dos litteratos é 
incomparavelmente maior que o da província de 
S. Paulo: alli ha ototros recursos, ou:ra riqueza, ou
tras circum~tancias, que não pódem eoncorrer na 
cidade de S. Paulo. Até passa como verdade incon
testavel, que é uma das províncias do Brazil, onde 
melhor se falia a lingna pnrtugueza. 

Ainda me resta responder a um illustre deputado, 
que propoz um plano de estudos para todas as pro
víncias do Brazil. Este plano é inad1nissivelno nosso 
caso. Nós agora só lratumo~ de preencher as vistas 
do publico, que anhela pHlo estabelecimento de uma 
escola de scieneias sociaes. 

Para este fim mandou a eamara organisnr um 
projecto, e é o que fez a con1missiio de instrucção 
publica , apresentando r.ste , q~e >e está discutindo. 
Não sei portanto como so possa apoiar esta proposta 
como emenda ao projecto em discussão, pois nelle 
nüo ttJm lugar nenhum. 

O plano é muito bem traçado, ao que parece, e 
eu serei o primeiro a propugnar pela verificação 
de taes estabelecimentos, ainda que se consiga len
tamente o seu rewltado, porque rmfim scrnpre é 
bom tentar, e forcejar; port'>m nilo é agora a oc
casião propria para se tratar de ~emelhante mate
ria: re~ erve-se para ser ubjecto de uma lei distincta 
desta, de que agora se trata. 

Conelúo o meu discurso, não accrescenlando mai~ 
nada n re~peito da doutrina do artigo, porque sobre 
clla já emitti o meu voto. 

O SR. Cnuz FEIIREiliA: - (Fullou largamente, 
porém nada alcançou o tachigrapho.) 

O SR. llAPTIST.I PEnEIRA:- Sr. presidente, eu 
s'•rt>i breve, porqur já hontem desenvo!l·i ús me11s 
princípios, e manifestei a minha opinião sobre a 
matf•rla proposta. 

Até guardaria hoje o siiencio, se ~e não houve~se 
atacado o meu parecer, dando-se-lhe um srntido 
algum tanto difl'erente, o que .me obriga ao de~pra
zer de apresPntar-me em oppo~içào. Quando se 
trata de um objecto, em que tanto interessa a fdi
cidade ger<ll da nação, de que tenho a honra de ser 
rt>pres~ntante, não me dHo ar.obardar: antes por 
ella farei sempre todos o~ sacrifici.,s. 

Não é o desejo de fallar,mas o de bem desempenhar 
o m~u dever, que mecham<~ a terreiro. Vou fullar 
sobre as emendas, que propuz. 

Creio, Sr. presidente, que esta camara está de 
accordo que o fim principal, porque tratamos deste 
p~OJt'Cl?, c para termos quanto antes jovens brazi
leiros, wstrutdos no estudo dn juri~prude ncia, que 
exerçào os ofll.cios de advogar, e julgar, de que te
mos grunde carencia; se isto é assim nós não 
podemos realisar os nos~os · bons de~ejo>: sem qu e 
se. ~dopte a medida que propuz: eu reconheço a 
u~1l1dade dOI! grandes conhecimentos, que podem 

dar as doutrinas enunciadas no projecto em discus
>âo, porém estou p~rsuadido de que ellas não são 
necessarias para bem applicar a lei no fucto, pois 
nà'> sei, que relação tenha a [l.'eographia politira, a 
estatiotica, etc. com uma questão te:;tam~· ntaria, ou 
outra desta esp~cie: bom e louvavf'l é que um ma
gistrado saiba taes materias, porém o essencial é o 
conhecimento das leis, e a probidade; o n1ais são 
conhecimentos, que na qualidade de julgad.;r se 
por!Pm dispemar. 

Façamos outra reflexão. Este projecto contém 
quinze ditferPntes ramos d~ scie~ia~, entre as quaes 
algumas, além de muito dilficois, são pouco conhe
cidas; se a estas ajuntarmos mais tres de que fHIIão 
algumas emendas, teremos em somo,a dLzoito : per
gunto eu: e em quantos annos se estudaráõ todas 
es~as uoalerias? O projecto me diz que em quatro, e 
eu segundo me parece digo que ~m nov~, porquanto 
julgo que com proveito não é possível fn•quentar 
annualnwnte mais do que duas aulas; o contrario é 
~onfundir os principios, sobrecarregar a memoria, 
enjoar a applicacão, e assím teremos em lugar de 
um homem de lêtras, um pedante, que mal saberá 
definicões. 

A' vist<t disto torno a rrpetir: dividiio-se os co
nhecim entos de legisla~ão dos meramente politicos, 
sujeitemos a uns os que pretenderem ser advDgatlos, 
e Juinistros, e a todos, os que se destinarem tanto 
aos empregos civis, como políticos; porque a se
guirnws o planll proposto, mui tarde conseguiremos 
o fim, a que nos propomos. 

Um h11nrado membro disse que não creando nós 
toda~ as catlein\> in1icadas, não teríamos homens 
para os grandes empregos; de meu discursp não se 
tira essa condusâo, e devo tembrar que nas aulas 
nào se estuda perfeitamente a sciencia, mas sim os 
s<~us princípios; adquirindo-se igualmente o me
thodo ue estndar. 

A maior applicação é em gabinete, e se não é isso 
verdad e, pergunto eu: qual a aula publica em qufl 
esse honrado membro, e os mais, que aqui !aliao em 
politira. estudárão ontre nós essas ~ciPncias? Um 
outro honrado membro muito se mortificou, que eu 
me oppuusse ao ensino do direito romano; eu vou 
rcsponúcr-lhe. 

Sr. pre~idenle, por desgraça minha, fui forçado a 
estudar quatro annos esse iuforr~w codigo de con
tradieções, ficções, e barbaridades, e são poucas as 
lagrimas, que derramo, quandt.J me recordo que 
depois de tantas vigílias, aprendi uma legis' ação, 
que pequeno prestimo me podia dar ainda no sys
tema ab>olut.o, pois quo a lei d!l 18 de Agosto de 
171'9 me ordena que o siga, só quando as suas dis
posições se C"nformarem com a boa razão: ora, 
Sr. presidente, tanto estudo para afinal s~guir os 
dietamcs do meu bom senso é mais que puerili
darle. 

Dis$e o honrado membro que convinha esse es
tudo, porque em Heinecio upparccern optimos prin
cípios do !linüto natural: mui gratuitamt>nte con
cedendo, pergunto eu: não tem todos concordado 
na cadeira de direito natural? 

Para que pois cansar a mocidade com um estudo, 
do qual lhe púde vir esta ou aqnPlla idéa de direito 
nat.nral, quando se principia pelo todo desta ma
leria? Tail'ez não pense bem. 

A razão principal. porque na universidade de 
Coirnbr·a se fazia tal estudo, era oorque, sendo as 
nossas leis delle tiradas, convinha saber as suas 
fontes, para melhor entendermos as nossas, porém 
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eu reprovo taes icléas: seja a lei clar~, e o julgador 
cingindo-se á letra, deixe-se de intc,rpretasões, por
que estas só SOI'YPfll de abrir a porta iÍ ehicana, 
tornar duvidosa a justiça das pa1tes, e ncoheJ'I«r a 
venalidade dos juizes . 

Uma outra razilo erão os casos ommissos, mas 
estes são conhecil:Jos, e no novo codigo se deve m 
inserir, e quando muitas disposi ~ões fi•Juem de fó ;·a. 
porque as leis não cun1prehend~m sempre todos os 
casos, entàu a necessidüde nos irá guiando para o 
futuro; mas nunca segundo o dirrito. filho de tem
pos, rm que vogavão outras idéas, o quu teve nns
cimento em outro clima, diversos r..ost.umrs, e reli
gião. 

Se me persuadisse que o curso, que vamos rrear. 
era para c·m.inar as doutrinas e princípios do go
VPrno nbsuluto, rnlào votaria pelo direito romano; 
porém como essa idéa eslá,bem longe dt> min1, vuto 
contra elle. 

Sr. pres.denle, direito roman0 é dirrilo de tra
paça, e o advogado, ou ministro, que nelle ,;e faz 
·forte , é por via de ·regra miio advogado, e máo 
ministro. 

Um illustre deputado disse, que não exigia que 
se estud~~se a fundo es te direito, mas sim umas no
ções de \Valdeck. 

Sr. presidente, ligeiros princípios nat!a valem, e 
a este respeito direi como o t•oet~ -mediocrib11S 
es.•e /lumanis , non homines, non /Ji·i, ?10'/J. cmlcesst?'e 
colu-mnre.- Além do quo a doutrina de vYaldeck é 
a mesma, que a de todos, só C<)nJ a difl'erença 
d'aqudle tratar em compendio, e Ht•inccio ea: pro
fesso~ o leite é o mesmu. porque em todo~ se ensina 
esse infame palrio poder, essa rmancip_n~ão pe·r a-~ 
et ilbram, esse inutil, e inapplicavel)'u., accrescend-i, 
a differença de pactns e contractos, e o intrincado 
E dieta perpetuo: nada de romanismo. 

Outro honrado 111 embro querendo apoiar a sua 
opiniito: nos lcmbJ·ou, que os codigos mais moder
nos farão beber á fonte Caba/ina. A isso direi que 
nenhuma razão nos liga a fazer o me~mo, e que s•· 
assim obrarão taes legisladores, é porque é mais 
facil aproveitar () conwr feito, do que preparai-o: 
aléru de que ·~ o mo os ~ uthorrs do novo codigo já 
têm esses conhecimentos, podem Lambem aprol•ei
tar o que h ou ver de bom. 

Emquanto á historia ecrlesiastit:~, digo, que e~sf 
estudo é como o das outras historias: é bom saber, 
porém niw é essencial a um magistrado, porque não 
vejo que a decisão de um processo dPpP.nt!a do co
nht•c.mento das crusadas, dos pi!pas. els., etc. 

Eu fui minisii'O, d ~i muitas lil'ntrncas, sendo a 
maior parte confirmadas, porém confesso que nunca 
alJri Ca1Jal/a-rio, 11-iege-r, ou outro qualquer histo
riador. 

Erufim, Sr. presidente, estabelrçamos M estudos 
nr.eessalios, e deixemos os de recreio, e luxo it cu
riosidade de 'cada um : e se queremos que o r urso 
jurídico se abra já, e com aproveitamento geral d" 
nação, e dns rstudilnt.es, ent.iw admilta-~e a vmendn, 
que liz : aliás ou tarde v~remos o fruct.o, ou nunra; 
porque querenrlo abreYiar, havr,mo~ de accl!mulal 
e~tudos, e teremos assim palheirõe~. ignorantes, em 
lugar de littera tos . 

O Brazil não soffr_e m11i seguida appli cação diaria, 
e supposto appareçao talentos lransce ndP nl~>, que 
com metlia applicação cnn~igão muito, são exce
pçôes, com que nunca devemos contar para medi
das geraes, e ordinariu. 

Em Coimbra, paiz temperado, e ondo o maior 
estudo era no inverno, muitas materias nãn se 
aprenuiilo IJem pela accumuloçào das aulas; o quo 
obrigilra aindtt aos melhore~ estudantes a terem uma 
lição sPrnpre fruuxll. 

Eu !alio com conheci mento de causa, e rogo a 
este respeito a consider~çào ua camara, porque este 
ebj~et~ ·é de grande tomo, o muito CU!npre m. ntar 
a maehina, de que deve resultar a <Jtlu~a~ão de nossa 
mocid~de, que tanto nos deve inlcres~ar: a nos~a 
gloria não estará na creaçiw, mas sim no pNveito, 
fjlle della resultar. 

Yeio então á mesa, e foi lida a seguiotf.l 

« EMENDA 

« Que no caso de não ser estabelecido o curso 
juridico í1o Hio de Janeiro, o seja em S. João 
ti'El Rei: 

« Que as cadeiras,_ que desde já se devem estabe
lec~ r, sPjào : 

« Direito natural, direito pu!Jlico, e principios 
geraes de legislaçiJO, e direito das gentes. 

" Direito canunico por Gmeiner. 
" Direito patrio, e direito commercial o mari

timo. 
" Que r;stes estutlos não durem além de quatro 

annos. 
« ()ue os alumnos des ta academia não possão ser 

em pregados, sen~o Ulll anno depois dos estudos 
de~ t!l lei, e precedendo exame publico de pratica. 
-0 deputado, Vasr:oncellos. »---'-Foi apoiada. 

O SR. V!!RGUEIRO:- Sr. presidente, p<'uco ac
crr~;cl·ntarei ao que já lenho ex pendido ácerca desta 
ma teria. O meu fim agora só é refutar algumas das 
pl'incilJaes razões, com que se argumenta para sr; 
formar ·esta academia nu Rio de Janeiro, e não em 
S. Paulo. 

Os mesmos senhores, que defendem semelhante 
opinião, são os primeiros, que reconhecem as ·in
nuroeraveis vantagens, que resultão de se formarem 
lüüS estabdecim~ntus longe das grandl's cidades, o 
a un ica razão que dão para fazer o sacrificio da sua 
propria convicção, reduz-se a asserção gratuita, de 
que; se nqui não fót· creada á escola, tarde ou nunca 
hav(·rá no llrazil um curso de sciencias sociaes. 
Chamo gratuita es ta asserção, e digo que este te
mor e todo panico, e stm fundamento. 

Pois quando se co nfeSSil que o Rio de Janeiro não 
te111 as qualitlatles <JUe conmrrem em uma cidade 
interi(>r, como a de S. 1-'auh>, para ser o assento de 
um es tahelecimento, cuja ulilitlade de,·e referir-se 
a todo o lhnzil, e de cujos fructos devem participar 
quanto antes, e do melhor moco po~sivel todos os 
cidud5os deste extenso territorio; t:nncl11e-se que a 
nàP se lhe dar aqui o aso\'!lln, não se poderá veri
ficar rm outra alguma cidade? 

Diz-se qur. os hom ens de letras e merecimento 
nào quer• ráõ occ1ipar as cadeiras desta academia, 
:;e clla foi· Jllandada estabelece•· fónt do Rio de Ja
nei "'' : pois S. Paulo é terra de degradados 1 Que 
horror haverá para esses homens recusarem a resi
dencia naquella cidade t 

Eu nào sei como ha quem queira ser màgistradó 
nessas terras do sPrtão: não ~ei como ~e podt>m pro
ver esses lugarrs do intt.'rior, visto que os humcns 
t!e letras SÓ querem OS lugares da COrte. Quéat DÃO 
vê qut> ~sta ruào é fu~il T 
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Diz-se que faltão ~m S. Paulo muitos artigos de 

que abunda o IlitJ dtJ Janui1u . CnnreJo, pon·m ha 
al;<illtlll intp"ssibilidarle ent •·~ lrasladaiPm para ali i·~ 
Tão longP e::tá aqlJI•!la ciuadtJ quu nàu pus>a lá che
gur tutlu o quP su f!'ljliPr llni"<I 11111a arad11It1ia? 

Faltho livros, aca:<o ni\u han·rào logo Pspecula
dorPs, que [.,v a dos do :111l!lr do li! CI n i nlwduzão tod1•s 
os lii'I'OS que fo1em nPCt'S'arios? Fiilta uma im
pn·nsa publtca: que grande di!liculdi1úe em a man
dur dPntro de un1 ou dous tl\t.'Z<.'>' ! 

Então porque se não podPril a !li funuar es te curso 
com a tnl'Silla faeilidad•; Colll qu e se es t.abeleceria 
nó Rio de Janeiro? O govprno não <fUI~rl'rá que isto 
se faça fóra Jas suas vi,;tclS illom.·t!iatas; pon;m, 
Sr. presidente, cnmo potlerei adrnillir ormelhantP 
razã"? P11is o governo obra porque quer, ou vhra 
p.•rque deve? 

Se todas as boas razões mostrão a prefPrPncia que 
se devu dar á cidade de S. l'aulo. se o corpo ltgi>;lu
~ivo assim o enlendt~r. e se e~ ta lei for sanceionada 
pelo puder moderador, porque nootivo não lia de o 
governo empenhar-se em lh e dar a 111ais prompta 
exec u~ào? 

Se para a forma~ão das leis só se ai tendl'r ~ von
tade do governo, o não á ne~Pssidade ou utilirlade 
das lll~smas leio, en1ão digo eu, que ou não fa ça 
mos le is al;;uouas 0 !1 a fazn-as, l.:onsulienoos antes 
úe tudo a vontad t•. do g, rerno. Pt>rrm, senhores, 
não cxi:;te n<· m p.Jdo existir n·pugnancia da parte 
ct,, govPrno: c·sta asser·ção só ~erv e pi.~ra iuculir I~Il'l 
vão receio; nàn pód,, por isso pr~val0cer. 

Quer um illustre mcmbrn q nc a não ser formada 
aqui a acadeinia, drvet·á ~cr r-m S. João d'EI-RPi. 
Sr. presidente, logo que o bonrudo lllArnbro rno:<trar 
a superioridade desta vtlla il ci dade de S. Paulo, Pu 
cederei, 8 de muito boa vontade >ubscreven:i o "Pu 
voto. l'oréru avançar esta pruposiçâo SPill a funda
mentar é quRrrr sustentar o e>piri to cl<' provincia
lisrno, o qual devo estar muitu di;tante dl' UIIl re
presentante da nação . 

\\'ós não nos ajuntámos aqui para trabalhar cad;o 
um . para a sua província em particubr, mas ]Jara 
toda a nação em ger;ol. 

Se o bem da na~âo exigir que uma ou outra prn
vincia façn alguns sarrifici os , deve-os fazer; porque 
ell"s ficaráõ bem comp•·nsados cn n1 a glotiil, segu
rança e fel 'c dadr. dt;. todos. ~Apoiadn, apoiodn.) 

ProuõP ouu·o illustre deputado,q1w se cr•.1elll dous 
cur~os jumLco>, um .em S. l'atdo, outro em Olindi!. 
Beon: crêe-se já este P.lll S. Paulo, e logo tratare
más du outro para UI inda; e d<,'pPis toman mos me
didas para outros á pn•por~ão qne as cin·utii>tan
cias forem favora1•eis. 

E11 , quizera que sn '1J ultipli cnsst' m estas e outras 
escolas por todo o Brazil, e d•·st·jo que se diffundiio 
as luzes com a me;;ma fac ilid ade, com que ;;e faci
litão os gen<' I'OS necessa1·ios á vidn dos cidadãos; 
porém conheço que tudo se não p<lu e ronseguir 
nesl.ü sessão: muilas cousas hiio de ficar pnra as 
ses;;ões seguintes, e para a,s l ~gislaturas , que nos 
succerlerem. Por agora trota-se de dar o primeiro 
impnbo, c estabelecer aque!la rscoln, que se faz 
mais necessaria. 

A respeito do estudo do direito romano, ru per
sisto na mesma opinião. Qual é o mereeimento do 
di~.eito romano, qual a sua ut.ilidnde '? 

Eu nho descubro nnquelln leg islHção senão nm la
byrinlo, um cahos, finalnwntetudo trévas. Se o meu 
vo.W prevalecesse, eu ·quizera que até se proscre
vesse o n(ome do direito romapp , 

Para que hav emos nós de ir estudar o digesto, 
ondo: 'ó :,e ar.ha em tuontilu tud" quant.o r.s.creverão 
os jonisronsultos romano> em LiiVL•rs;os idad,•s , cuja 
rom;Jdaçit o é cheia dt: lorpi:;Stmos t:Irus, e de. defei
tos de toda a qualidade, para l'or elll' explicarmos 
as nossas leis , e as apvlicannos aus casos occor
rcntes? 

P.•is quando se trata. de reformar a nns•a legis
lação, ou an1es, de fazl'r uma nova legislação apro
l•riada ás luzes e co>tumPs do seculo, huvemo:; de 
empn·~ar o nos~o precioso t••urpo em prPsCrutar 
esse 111 <'a tho. e;se eah••>, esse laby rinto de subtile
zas, esse easti'IIO de fi c~ües t 

Se q11iz•·nnos que os no>sos manc,.bos estudem 
os sol.d11s p1 in,:ipios de uma boa l<'gisla ~iw,•r .. ~a
mos antes q11e ell<'S e&ludem os diversos codigos 
d:ts na~ões, de quo esta !li OS a aprent.!Pr, e pai a i'so 
t•stil já destinada uma caJeiru ne»te curso: faç"mos 
que elles cunsultt·m as opiniõPs de inn'lm eoav eis 
j1•riscnnso:ltos, que trrn lllln1·ado a lngl"t ei"1a, a 
França. a .Ali• m;onha, a Hollanda, a i'ortugul, e a 
H<:spanha: alguns ainda Yiveou e aind;o eutpregilo 
as suas vigílias em provteito da humanidade, m •s
tranth os principws orthot.loxos da ,:a jurisvruden
Jt ncia. 

Se as no~sas on!Pnações.frelu~nt.es VPWS sere
ouelt t>m no d.reito rom;ono, a i< ·i de 18 de Agosto de 
l'iü9 nos •·n s,na (·.omo d., ,·.,mos entl'ntln e,;,,: direito 
r"nwno: portanto não ó ow;s pn ci:'O indngar os 
,;cus prmcipio~, nem •~s>as arbitr<~r:as doutrinas dos 
~cus t·om~Ht .. ll'éHÍiln's c glosadures: 

Já felizmente pas:'arào esses ten .. hrosos tempos 
''m ljllt' o tlirt:tto romilnu era r.oiTt•ctivo do n"sso 
d:rei · o, nm que um Cujaci<l, uin Gotlwfredo,_tj qunl
q<;er oui!'O rom' entador do dirt•ito r"mnno tinha 
mais atlluritlade n" nosso l'óro do q11e as !ois mais 
darus n cxpres,:as. Portanto. segtwdo a minhu opi
niall, dhVi' havt•r Ullla t11tal PXClils'•o du estudo do 
drreito romano nus nossas aeadl'miasjuritlicas. 

O Sn. YAS~ON~Euos :--Sr. preside11te, por eu de
Eejar que se l'SqU <'<:esse o amor da P~'"''incia,quando 
:;e trat a d•l bem ~jera 1 , é que proponho e dt!f•·ndo 
que se e:; taLele<;<Í o prirueim r.ursu de sci ~ncia s ju
ridicas nesla c(\rtr•: e se o i!lustre deputado prali
C'asse o qur aconsl'lha, certamente o não quPreria em 
S. l'aulo, d ~e cuja província é !Ppresenl.ante; pois ·a 
não st·r o amiJr particular áqu..Jia pruvincia , eu não 
desÇ;ubro a razàu porque nbo ob;;tanle tão relrvan
les motivo>, qne se tem ponderado e >ilO iunPI;(aveis, 
tanto se cxforça e pugua para lhe dar a pref~ren
rencia. 

Elle reconhece e ha pouco acabou de confessar, 
que uilo pudL'mo~ já crear todas as escolas e acude
tuias, que shu necc;sari as em to 1as as províncias do 
Brnzil. apelar dus grandes desejos que tem, de ver 
diffüudidas as luzt•s por todo este exlenso tetTitorio; 
e mostrando por este modo que se dt>ve ced•·r ri força 
das aetuues circumst.tneias, e t<Jntentar-nos com o 
qne por o1a se pódo: fuzt•r, desconhece ao mesmo 
tei)ipu a irrresistiv•'l força dessas mesmas circutll
stancias, que nos deve dl'lerminar a aspirar sómen te 
ao possível, ou ao menos tlillicll, quo é fom.ar no 
Rio de Jan•·iro essas prir11eiras aulas, para com o 
tempo se in·m trasladando para outras províncias. 

Pr(puz ultimamt>nle que a prHalec<·r a opinião 
oontr;oria, nesse casos~ dPs>r a prd .. reneia a S. João 
d'EI-1\!'i, por ser um paiz que ufferer<' onU'i!S qna
lidades que nãn tr.no, nem tão cedo póde ter 11 cidade 
de S. Paulo. Mas a isto se oppoz (),honrado. mero. 
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bro, dizendo que eu não apresentava as .razões da 
superioridade. Pois não são de todos conhecidas? 

A província de Minas é a mais populosa das do 
Brazil, e tanto bagta para lhe dar uma grande pre
ponderancia, e a villa de S. João d'EI-Rei póde
se dizer 9ue_ é o c~ntro da sua maior população, 
oommercw, ·mclustna, nqueza, etc. 

EIIa não está longe do mar, tem o melhor clima 
que se póde desejar, abundancia de todos os generos 
necessarios e uteis á vida, e finalmente nella con
correm todas essas quali!lades, pelas quaes se tem 
qujjrido dar a preferencia á cidade de S. Paulo 
sobre a do Rio de Janeiro, com a differenca de pos
suit todas essas boas .qualidades em um gráo muito 
mais elevado, do que· a cidade de S. Paulo, que está 
presentemente erma e deserta. Parece-me que estas 
razões t~m algum valor, 

O SR. PAULA SouzA :-A minha opinião, Sr. pre
sidente, é que se crêem dous cursos jurídicos, um 
em S. Paulo, e outro em Olinda; e antes de tudo 
protesto perante este augusto congresso, que é só 
o a~or pelo _bem geral da minha nação que de
termi.na a I_D!Dha vontade todas as vezes que pro
nuncio aqui o meu voto . . . 

Já hoje expendi. as razões em que me estribo, 
para propôr o estabelecimento das escolas naquel
Jas. duas cidades, . que, . pela sua posição geogra
phica offerecem commodo accesso, uma aos habitan
tes dó sul, outra aos do nort€: do Brazil; e mostrei 
igualmente, .que, se estabelecessemos uma só escola 
com o assento nestá côrte; não preencheríamos os 
desejos da maioria <ia nação, que anciosa suspira 
por um f'stàbelecimento deste genero. Isto ainda 
prova mais, que nesta minha proposta eu só tenho 
a mira no interesse da maior parte, e não em o 
amor particular á minha província. 

Vejo que os povos do norte, que formão . uma 
m'uilo considerava! parte do imperio, têm iguaes 
direitos aos nossos cuidados e aos sacrificios dos 
mais concidadãos; elles querem tambem gozar dos 
m.esmos commodos, que se destinão áquelles, que 
niais perto estão da côrte do· imperío: e porque mo
tive não. hão de ser satisfeitos, ainda que para isso 
se fação alguns sacrificios, e tenhamos a lutar com 
a~mnas difficuldades? 

Entretanto a minha proposta foi combatida com 
a unica razão geral, de que por agora uâo podião 
ser satisfeitos estes desejos pela força das circum
sta(lcias, sem comtudo se mostrar em que consiste 
esta impossibilidade ou força invencível de cir
cumstancías. 

Um illustre deputado, só por este principio de 
impossibilidade, que·r . e insiste, que se forme tão 
sómente uma escolíl de direito, .e que esta seja aqui, 
e quando não, na villa de S. João d'El··Rei. 

Sinto, Sr. presidente, faltar,me a expressão para 
combater semelhante opinião, e mostrar digi:Ja
mente·as fraquezas das razões em que ella se funda, 
porém nem por isso deixarei de apresentai- as mi
nhas. idéas, ainda que despidas sejão de todo o 
ornato. · 

Ouvi dizer que S. Paul<f é uma cidade privada 
de commun\cacão coni as províncias do Brazil : não 
ha uma proposição menos verdadeira! Qual é a ci
dade do Braiil, que tenha communicação mais com
~oda, ou seja çom as vill~s e povoações da provín
Cia·, a que pertence, ou· seJa oom as das outras pro
víncias 'f 

Ella communica-se eum o -porto de Santos em 
:menos de um ·dia de viagem, tem correios para todas 

as villas e para esta côrte, tem estradas para Minas 
Matto-Grosso e Rio-Grande: e então é uma cidad~ 
incommunicavel com o r es to do Brazill Não tem 
livros: eis outra razão, de que se lancou mão. 

Sr. presidente, a cidade de S. Paulo já tem a for
tuna de pos~mr uma bibliotheca publica, a qual 
posto que nao se possa dizer muito rica, já conta 
per_to de doze ~i! livros: e nã? é já um bom prin
Clplo para serVIr de accessono a este estabeleci
mento? 

Não ha armazen's dt1 livros onde os litteratos se 
possão prover dos que lhes forem necessarios I Não 
h a um argumento mais fraco ... (O illustTe orador 
não foi ouvido po1· algum tempo.) Igual valor me
rece o outro argumento deduzido da prepotencia 
dos pres1dentes, porque como neste' projecto se de
termina communicar-se dirccta e immediatamente 
com o ministro do interior, nenhum ponto de con
tacto pód e existit entre r.lles e o presidente. E não 
é isto o que, segundo tenho ouvido, acontece com 
os academicos da Coimbra? 

Não ha uma imprensa em S. Paulo I Ali i nunca 
se poderá formar uma opinião influente! O illustre 
deputado bem sabe as razões porque se tem negado 
áquella cidade a posse de um a imprensa, tendo sido 
tantas vezes promettido e até prompta para lhes ser· 
enviada. 

·Tirem-se os obstaculos, que a imprensa prosperará 
em. S. Paulo. Porém o que mais me custou ouvir é que· 
alh não póde haver uma opinião publica influente. 

Eu estou fallando perante respeitaveis testemu
nhas todas presenciaes: permitta.,se pergunta r a 
todos_, e a cada um dos dignissimos membros que 
formao este congresso augusto: qual foi a província 
que em todos os tempos, e principalmente nos da 
nossa revolução tem tido uma opinião mais in
flu~n~e. mais poderosa? Qual a que tem dirigido a 
op1mao das outras? Qual a que por esta opinião 
tem c.ontribuído mais para os felizes resultados da 
nossa regeneração e da. nossa emancipacão? 

Por ventura a côrlc do imperio, o HiÓ de Janeiro 
apresentou opinião alguma, nntes de a haver ma
nif~stado _a~idade de S. Paulo? (Apoiado, apoiado.) 
POis a opimao puhhca é a op1mão de um ou outro 
jornalista? Quantas vezes andão elles.em manifesta 
contradicção com o espírito publico? 

Nós não vemos o que acontece aqui com o Diario 
d0 Governo ou Diario Fluminense, que sempre se 
declarou contra a verdadeira opinião publica? Por 
ve!ltura alguem dirá que o Rio de Janeiro tem opi
mao publica, porque tem aquella folha dia ria e que 
esta opinião é a que se manifesta em sem~lhante 
papel? Não, certamente. 
. ~ __ provi~cia de· S. Paulo, senhores, possue uma 
opm1ao muito bem formada, não só nos homens de 
letras, que não são tão poucos, como se quiz incul
car, como na massa geral do povo, que em todos os 
tempos tem dado exuberantes provas das mais he
roicas virtudes. (Apoiado ge-ral.) 

Não tema o nobre deputado que decaião alli os· 
estabelecimentos scientiflcos por falta desta emula
ção ou dessa opinião publica. 

Se os paulistas faltos de todos os meios de ins
trucção, Lendo a lutar com tanta difficúldades, têm 
sempre ennobrecido o catalogo dos sabios do Brazil, 
acaso degeneraráõ, quando se lhe proporcionarem 
e facilitarem os maios de exercitar os seus talentos! 

Emulação, Sr. presidente, sempre ha em todas as: 
aulas, ainda nas da instrucçlio primada: e como 
deixará de haver em uma academia, onde se ·hão d& 
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r eunir os mancebos de todas as províncias do im- Senhores, qlianto gastão os pais de famílias com 
per i o? os alimentos e com a educacão de . seus filhos ? 

Porém, ainda me admira mais a proposta que o Quanto gastão com os mestres' de lêr, escmver, la
illustre deputado ha pouco apresentou, para que se tim, etc. ? Ora, deixaráõ elles de pagarem tambem 
estabeleca em s. João d'El-Rei a nova academia, para as escolas maiores? Que tributn paga actual
uma vei que se não possa verificar 110 Rio de Ja- mente o Brazil a Portugal, á França, á· Inglaterra 
neiro. s. Paulo não tem homens de letras, não tem e a outros -paizes para a educação e inst.rucçãó de 
bibliotheca, não tem imprensa, _não ,tem livros, com- inn um eraveis mancebos, que seus pais para lá 
municações, etc., etc. E S Jo~o.~ El-Re1 tcm rs ~o mandão á custa depezadasdespezas e de sacrificios? 
tudo? Haverá alli melh or opl)11ao pubhca, mais Estes pais de famílias, que taes exemplos dão do 
amor pelas letras? seu amor paterno, recusar-se-hão de fazer uma in-

significante . prestação, para pagar aos mestres e 
Eu ·sin to, Sr. presidente, ser de opinião diametral- ajudar as despezas das aulas,- on de os seus ..filhos 

mente opposta. S. -João d'El-Rei pód e e deve ser 0 vão adquirir luzes e uma bem ordenada instrucção? 
assento de escolas publicas, assim. como todas as Logo, nenhum recei o póde haver em exigir dos 
cidades e villas consideraveis do nosso territorio; alumnos dessas academias, uma paga annual cor
porém, para ser o local escolhido para a primeira respondente aos gastos, que custar a sua manuten
academia de direito, que se quer crear no Brazil, cão; antes os pais d~ familia do muito bom grado 
eu não lhe descubro nenhu ma daque!las principaes éoncorreráõ com essas quantias, uma veí que es
e indispensaveis circumsta cias que para isso sere- perão vêr 0 fructo do seu dinh eiro, quero dizer, 
querem: em tal caso eu vot ar ia, que antes se fizesse uma vez que sejão empregadas e bem empregadas 
Jquí o seu assento, se em S. Paulo se não pudesse no objecto, a que se destinão. 
fo rmar. Aquelle pai de familia, que não tem duvida de 

Sr. presidente, em toda s as idades se tem reco- gastar 6 ou 7 mil cruzados com 0 seu filho na uni
uhecido , que as gra ndes cid ades , principalmente as versidade de Coimbra, muito folgará em gastar 0 
maritimas, não têm os requisitos necessarios para mesmo ou inenos ainda, tendo 0 seu filho mais 
nellas se collocarem as universidades e os lyceus; p<::rto das suas vistas . (Apoiado, apoiado.) Por
todos os paizcs cultos da Europa nol-o ensinão com tanto, senhores, nenhuma dilliculdade se apresenta 
o Feu exemplo . E' verdade que nas capitaes e em para que deixemos de crear um igual curso de di
outras cidades populosas, se distingu em muitos e reito na cidade de Olinda, para instrucção dos nos
celebres estabelecimentos scientificos, porém, esses sos concidadãos habitantes do norte. 
estabeleci mentos são dedicados menos á instruccão 
da mocidade, do que á formação dos sabios e á de- Posto que cu não tenha frequentado universidade 
coraciw e luxo das côrtr)s. alguma, nem tenha tido um curso regular de estu-

A mocidade sempre vai ·es tudar fóra do estrepito dos de jurisprudencia, direi o que eu entender a 
e distraeções dessas capitaes; e depois da acquisição respeito do direito romano. Eu sempre fui e sou 
das luzes prévias, depois de habilitada nos princi- contra 11 admissão do direito romano...... (Neste 
pios elementares das sciencias, vem ás capitaes lugar o illustre_ deputa-do fallou tão baixo, que por 
aperfeiçoar-se com a communicação dos grandes muito tempo não foi ouyido pelo tachigrapho.) Os 
hom ens e com a observação dos grandes modelos, inglezes nunca admittirão o direito romano e por 
que apresentão as academias, os museus, as gale- isso conservarão a sua liberdade. · (Apoiado, apoia
rias , os institutos e mais estabelecimentos, que do.) 
ornão as celebres capitaes da Europa. Terminarei o meu discmso, votando pelo esta-

Eis aqui o que se obsena na Europa e na Ame- belecimento das duas escolas jurídicas, uma em 
rica : as escolas e os collegios mais acreditados es- S. Paulo, outra em Olinda; e quando isto se não 
tão ·longe das capit~tes e a mocidad!l sempre sab e possa verificar, então estarei antes pelo projecto, 
dellas para receber uma boa ed ucação litteraria; e o do que pela emenda do illustre deputado, que pro
mesmo devemos nós praticar, se quizermos ter mo- põe a · vil la de S. João -d'El-Rei, para ser o assento 
cidade instru ída e virtuosa. da que se crear. 

Quanto ás difll.cuidades que se figurão, para se O SR. MARCOs ANTO:'HO :-Sr. presidente, a idéa 
não es tabelecer já outro curso de direito na cidade que eu queria produzir, já soou pelos meus ouvidos, 
de Olinda, digo, que para mim não e;istem. O pon- egregiamente expressadas pelo dignissimo preopi
to es tá que se queira e se dê o primeiro impulso, nante; e é que em Inglaterra não teve admissão o 
tudo se facilitará. O projecto requer - 12 homens dire~to romano e. que esta é uma das causas a que 
para mestres das cadeiras que designa; não haverá attnbuem os escnptores a nobreza com que aquel
no Brazil24 hoq:J en s que as vão crear? Acaso es- les insulares conservarão illezas as suas primitivas 
taremos nós tão mis.eraveis, tão faltos de homens,· instituições, a pureza dos seus costumes, os seus 
que não hajão 24 litteratos para bem ou mal darem fóros, a sua liberdade . . Pelo contrario, nota-se que 
as primeiras lições, nas materias que formão este a decadencia do antigo lustre portuguez se deve em 
curso? Eu não o creio, e ninguem o afl:irmará, sem grande parte á introducção do direito romano em 
f(lz~r uma grand e injustiça e injuria ao Brazil. Portugal. Era isto o que eu queria accrescentar ao 
(Ap oiado, apoiado .) que se tem tão sabiamente ponderado sobre esta 

Dirão que o !besouro não tem bastante dinheiro ruateria e em que fui prevenido pelo meritissimo 
para estas despezas :Eu, sem entrar nas razões, por- deputado, que ha pouco acabou de orar. 
que nos falta o dinheiro para estes estabelecimentos Agora rue dirijo a outro ponto, sobre que teA:~ re
tão necessarios a. toda a nação, quando se não tem cahi~do a principal C()n.trovesia: fali o do pa_iz, onde 
igual ·contemplação para outras despezas inuteis e se deve colloc.ar primeiro este novo lyceu; que se 
alé perniciosas ao estado, respDndo q;ue não é essa projecta. Nesta parte eu me conformo com a opi
faUa o motivo, .porque devemos desistir da em· nião daquel~ senhores, qu.~:lbe designã.o o.Rio;de 
preza. 1a1Milro; e às razões que a iilso me decidem são u 
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mesmas que já forão tão doutamente sus~entadas 
pelo i!lustre deputado o Sr. Clemente Pere1ra. 

Em verdade, meus senhores, se o voto desta ca
mara, se os desejos dos nossos constituintes s.ó ~êm 
por fim o crear-se este prill!eiro curs~ de ~1re1to, 
com a maior brevidade possJvel, eu nao se1 onde 
se poderá conseguir a verificação deste estabeleci
mento com maior promptidão, do que nesta côrte. 

Eu reconheço as vantagens que offerecem outras 
cidades, tanto do norte como do sul; estou nomes
mo principio de que estas e outras academ~as se de
vem multiplicar por toda a vastidão deste 1mmenso 
territorio;· não duvido nem duvidar posso da igual
dade de direitos, que assiste aos nossos concidadãos 
de um e outro extremo do Brazil, a serem todos 
soccorridos com tudo quanto fôr a bem da in~truc
ção publica; e são estes os mesmos motivos, por
que assento que o unico meio porqu~ poderemos 
conseguir mais breve e facilmente mult1 p!tcar est:s 
estabelecimentos, é o fazer-se nesta côrte o pn
meiro 'ensaio; porque, fóra daqui, acho que nem tão 
breve, nem tão efficazmente se poderáõ promover e 
levar ao gráo de perfeição. Só esta razão faz por 
agora esquecer as outras. 

Eu tambem quizera que na Bahia se formasse 
uma academia, porque tem todas as proporçõ~s 
para isso: quando se não escolhesse a cap1tal, mUl
tas villas h a no seu immenso reconcavo, que podem 
ser o assento de uma universidade; porém,as razões 
ponderadas me fazem esquecer por agora esses de·
sejos. Tempo virá (e não será tarde) que a provm
cia da Bahia, bem como todas as outras do 1m peno 
conte em seu seio muitos estabelecimentos deste 
genero; e para apressar essa época é que eu quero 
que se estabeleça já aqui este primeiro modelo, 
esJa primeira planta, para que co!D ma1s prompll.
dão se ramifique por todo o Braz1!. Feitos os pn
meiros ensuios, posto este curso em andamento, eu 
não duvidarei, antes serei de voto que se traslade 
p!lra outro paiz mais commodo; porém_, ag:ora ha 
de ser aqui formado, se o queremos ver vmgar e 
dar fructo. 

Eu me servirei de um argumento que me parece 
ter toda a forca. Não se adoptão interinamente 
neste projecto Ós estatutos da universidade de Coim
bra na parte applicavel? E porque? Porque assen
tou-se e com razão ,que é melhor dar já andamento 
a esta academia com quaesquer estatutos, ainda 
que improprios sejão, do que demorai-a até que se 
fa.cão aquelles,. por que se ha de regular para o fu
turo. Eis justamente a razão em que me acho, para 
querer que ella se estabeleça já nesta ci_dade, ainda 
que não apresente as melhOres proporçoes. . 

Quanto á dist.ribuir,ão das cadeiras, eu adoptana 
a emenda do Sr. Costa Aguiar, por se conformai' 
mais com o meu modo de pensar; porém não"é esse 
o objecto, a qun eu dou maior attenção: o tempo 
nos ensinará o que deveremos seguir nesta parle. 
O ponto principal e~tá em se da! o primeiro im
pulso: crêe-se o curso, estabeleçao-se as cade1ras 
{undamentaes, que o mais tudo corre de plano; e 
se algull\ inconveniente se offerecer, a tempo se 
remediará. Este é o meu voto. 

O Sn. CusTo mo DIAs :-Sr. presidente, muito se 
tem debatido sobre o local que se deve escolher 
para este curso juridico; e a minha . co~scien~ia me 
dita que em qualquer parte do terntono do Jmp~
rio poderá ser muito bem collocado, menos no ~10 
de Janeiro .. Na côrte, senhores, nesta babyloma! 
De maneira nenhuma. 

Pois no Brazil inteiro não haverá outro paiz para 
este estabelecimento, senão o Rio de Janeiro 1 
Como é que os pa1s de familias· hão de mandar os 
seus filhos para estudar aqui, em tal confusão e la
byrintho ? 

Elles hão de querer que os seus filhos se venhão 
depravar ? E que dinheiro lhes não será necessario 
para sustentar os seus filhos nesta côrte durante os 
estudos ? De.us nos livre que tal aconteça. Para 
que chamar para aqui mais gente das provincias ? 
(Juererão fazer do Brazil algum desses imperios 
monstruosos, cuja capital contenha em si maior po
pulação que todas as provinc~as ? Quererão que a 
cabeça seja maior que o mais corpo ? Isto não tem 
lugar algum. 

Senhores, a cidade de S. Paulo está ha muito 
preconisada para _ser o assento de uma universi
dade. Eu fui da minha terra estudar a S. Paulo e 
achei o paiz o mais proprio para se estudar: tudo, 
tudo lhe dá a preferencia; até para animar aquelles 
povos de tantas vexações que têm soffrido e instau
rar. aquella provincia da decadencia, a que a tem 
reduzido o continuado estado de oppressão. Con
vém proporcionar todos os meios que possão res
tituir a provincia de S. Paulo ao seu antigo estado 
de esplendor. Lembremo-nos que aos seus honra
dos habitantes muito deve o Brazil inteiro. (Apoia
dO geralmente.j Não fallo só dos tempos modernos, 
lembro-me tambem dos tempos passados. (Apoiado, 
apoiado.) 

Portanto seja a cidade de S. Paulo o assento de 
um curso juridico no sul e forme-se ao mesmo tem
po outro igual curso na cidade de Olinda, para fa
cilitar a instrucção aos nossos concidadãos, que ha
bitào o norte do Brazil. 

O que eu não esperava ouvir nesta casa é a razão 
que se deu, dizendo-se que o governo queria que 
este estabelecimento se fizesse no Rio de Janeiro. 
Então o governo é que dirige o corpo legislativo 1 
Ainda agora sei eu desta I 

Senh0res, obremos sempre o qu!) devemos e não 
nos importe com o que quer o governo. Nós não 
trabalhamos para o governo, trabalhamos para a 
nacão. (Apoiado.) Supponha-se que a assembléa 
quêr que se crêem dous cursos juridicos, um em 
S. Paulo e outro em Pernambuco e que o governo 
o não·executa, porque não 'é sua vontade: que te
mos nós com isso? Temos feito o nosso dever; e a 
nacão julgará entre nós e o governo. 

Sr. presidente, nós nos não podemos dispensar 
~e crear jtintamente em Pernambuco uma ac:ade
mia igt.~al á que se vai estabelecer no sul. As ra
zões que deu o Sr. Paula e Souza, são sem teplica; 
e eu não sei qual seja o motivo da impossibilidad& 
que se figura. Todos os povos hão de concorrer de 
boa vontade para este fim e o estado deve adiantar 
as despezas necessarias. O estado não tem dinheiro 
para ~stes gastos I Não .tem dinhe~ro ! E como. te.m 
dinhe1ro para mandar v1r para aqm a tantos m1l al
lemães e sustentai-os. com tal profusão.? Não tem 
dinheiro ! ~porque se mandãp comprar embarca
cães podres a Inglaterra e uma quantidade enorme 
de petrechos de guerra ? 

Pois o Brazil só precisa de soldados e armas 1 
Que fazem tantos tribunaes inuteis e prejudiciaes, 
lant.0s empregados desnecessarios e que só servem 
de alimentar-se á custa do desgraçado povo? Pois 
ha dinheiro para tudo isto, e para pagar grande
mente a uma cafila de espiões, só para opprimir os 
povos, e não ha dinheiro para o bem e para a ins-
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trôc~~·-~es~~ Iriesí:iio~ 'p~~~~}'~@. ~~f~~;qilé ·e;,~. ' ·i Sen'd~J:[Wt;'~#i~'!ie''su~séit~~s~.'.d!crv~~.a~se-.~~và! 
tribuem'com-·tão,Pezados'lhbutOs e com tantos sa~. a declaraca., ·no caso· de··scr aeeita;·ôisse· obtendo 
c~i~~~:.Q~t'~6,1i))e~~~L '_:,tç8.~o( s.~rii~Viàs1.J~o~ôs; 'à"'pala!rá::_:;r·.:,:, ...• '_. - ~- ~ --, '';''';···'"'''''11 

•• _ • • ' . · ·~- "::· __ _ 

rebanhós ·~e cordeiros, manada's de bestas:.?_- ; : ·.: .-_ . .; . ; o- Sa. , P.\ui,~ ,0 E .. Sóun : ~ Para: não~. gastal,"D?:O:~; 
Sr. presidente, o meu voto é, que se e~bel~~o tempó·:eom .isto qtieiia: V. Ex. maildar. consultar: 

já,asd11as· a~demias, uma: no sul e•outra ,no•norte~ a'acta. < , ·. ' · · · · · ·· · · · . · . · · · · · · ,_." · 

Separaisso•nãohouverdinheirono'thesoúro,sup•· T.d. , ,_, . . ·· .. ·d<·' .-, , .. ,. . 
. primão-se: esses: tribunae5 · :apparatosos_. acabe-se, ~en o o ::>r.• ~ecretan~ ~· ~c~a; ISse: ' :, _ . , -
eooi:essa_,eolon~sa'ção • de estrangeiros, e ponha-se . '0. Sn~·-yAscoNCELLOS ;_+":Logo; témlugar a,' de~. 
termo a: tantas enormes despezas, _que eu asseguro' claraeãó •. ·_. ·

1
.· . · ' · · · · ·· · · ·· · · ·. ·· · · " · · 

que;as ;~ndas do estado hão 'de exceder os -~astos'-: ' · • _- ·. · · _ . , . _ • . . ' 
nec!lssarJos· para• a sua segurança., e prospendade. .o Sn. ÇLEHEN'IE · PEREmA • -:A cama r a o !JU~ ~s
(Apoi!Jdo, apoiado.) _ .. . _ . . ·· .. , sentoufo~ que por31gora se__cr~ass~ o curso_JU!Id~CD 

.Então terminou a discussão po~ se julgar s~ffi- em S. P:J.Ulo,_ mas. pe!a v~taçao. na o se decidiO qu~ 
ciente; e procedendo o Sr. presidente•á:votação houvesse.ounaonoRIOdeJaneuo. . . :- ... 
hoúve em resultado' o seguinte: 0 artigo não pas~ ·o. SR~ Cosn A&uiAR.: ..:..'0 'illustre 'deputado o· 
sou tal qual se achava, decidindo-se que se creasse: que: declara no, seu· voto, é que quer que·o:curso· 
um curso jurídico :em S. Paulo e outro na- cidade juridico····seja'no Rio 'do Jan.eiro,' se ,isto se' adlllittir _ 
de Olinda :· que nclles se ensinasse direito natural, está· satisfeito o illustre deputado; pciis·elle o·'qile 
direito, da gentes,. élireito patrio civil' e criminal, quer é que se crêe no Rio de Janeiro. : _ -_·. · · · : · 
histor_ia ';la: legislação nacio~al, l!hil~SOJ!hi~ j~ridiea: . O SR.. V ~scoNêELLos:- A. duVida não .é que s~ . 
ou P,nnclp~os. geraes ~e Je~sl.açuo, l_ll!'htuu;o_es ea-: crêe ou não .o curso .juridico no Rio de Janeiro, é' 
nomcas, ~~~~~ pubheotd1re1to pohLico ou af?alyse sim se votou hontem qucaquise crêasse·c~t.e c~r'~Q. 
das consttlmçoes dos. d!v~rsos f{Overn_os anhgos.e Portanto o melhor é .que fiqú~.es'tá.declaração para· 
mo~~rnos .e. ~a eonstttu1~o do, Imperlo;o eeonom~a quando.J~B.decidir a qu!lstão. · :· . · . . · .. · ·. , 
pobt•ea., due1~ m~rcanttl, o _proc~so forenses d1- _O SR'. ,'_QuEÍRo~ CARRElRA; ~Essa. declaração,( 
plomatlea e sCiencta da renda_ publtea em todas as minha agora se 0 illllStre deplltado qller fazer• outra: 
suas· partes; -que não 6zessP.m parto deste curso • os ód l '(·.4 • · d . ·) .. · · · · · · · · c · ... • 
estudos. da h isto ria ecclesiastica da,estatistiea tini• P e· azer.. P~ta 0 · • · · · _ · :; " . _· : : 
versal, da geographia política, da historia philoso- O Sa•·CLE~ENT.E PERE!RA::·:- Ha ~1m deç~to ·que, 
phlca'e ·politica·das nações, do'direito romano•e'da qu~r;·.- que ~e1a .o ~urso JU~~dico_aqut no lbo!_de>J.I!.-
hermeneutiea juridica; que 'bouvess~nrtres--gráos,' nell'C!>O'Pl'~Jecto amda·o nao.revogou, e ha d_mhP.no: 
de· bacharel simphis,' ·bacharel · formadó . e doutor~ dos • ne~oct.a!Jies para-. este; .fim, eu :levantei-me só' 
Resolve.u-se .mais q11e· 0 artigo· com· \~das - as emên- pat:a: \dizer ;tslo, e '~mbem qu(FS~.:d_eve ;ercar ·.este : 
das voltasse á commissão para~orgaliisar•a distti• curso noRJOde.Jan~tro. •'·1•• '. ! ''; ... ;,~: . ·· .• '''l 
buição das ma terias e· l'egular- as:_ cadeiras, ouvidos O Si\~ 'I:tN(fCotiiiNH(I'i 1..-:.· J.>or càiis~ :da· ordem. ·.E11 
os • autores· das, II!esmas e~e!Jdas.-··F-inalniente; -a p_eÇó _A. Y~'J.:*·· 'qiiê -~ão:' a_dnjitta :aiséuss~o 'S~~re · 
proposta do Sr.·I\hranda·R•beiro, para que se 'Crêem 1s~o,. 0"1llustre deputado nao·n1andciu á'r,neza ne•' 
outras escolas de •scieneias nalúraes e positivas •nasl nliuma 'indicaÇão, . e como. e qne:se -éslá''a• argümeri-_' 
províncias do imperio, foi' remettida á mesma com~ ta r'. sobre~ cóusá;''(Jtü~ ··não' ·existe·?: Não' gastemos' 'o' 
missãopara· s~r ~omada em • eonside~aÇão; · •< -. tempó~ ' ·. · · ' · -··' :1 · · •c · • .. , : : < ' ; ;··. ' 

Tendo finah~ado este acto,•depo~s ·da, hora: ma~- . o SR._ :VAsCONCELLos.:.,-,-Ba .uma declaracãO' de! 
cada;pa~ ·o encerramepto da __ se~sao;_o-.Sr. pres1.: voto; . .istb.rião é'fállar;sobrê"éousa',qúe: não.'êXiste •. 
dentedesignoupara'a•ordem:dod•a·segutnte:.l0 a· .... __ ,. · , "' -"· ., ....... · '-' · · ··~-- ., ·· ·---·'" : ' ' 
~OJ!Li_nuação d~ discussã!l' do p_roieetó sobre o·culso: .. ,O. ~a,::~~IXEIJU;DB .<.~o.uvt~ :....,.., VeJam!)s. o q~e .dtz; 
JUr1d1eo;: 2°, dita do -proJecto para soC:Correr ás,VJ.u- 0 ~rhgo ••• <Leu) . O'!eu~ Y· Ex .. J)la~~ar .ler a· a c ta. -_ 
vas e orphãs ~os militares; 3o{!>'PB~e~r:adiado so- (;I:.eu-se) Bell\i .9 arttgo nao pa~s~m, logo, porque es~ .. 
~re o. requerimento de ·FranCisco D1as de Cestro:;ce tamos.a,g~star.tempo., ·· ·.·•• ' ·.-. . . . _._ 
leitura de outros -pareceres· ·4° ·sê· houver: •tempo, ., O. ' Sn. · • •FERREIRA ·FRANÇA' : '- Senhores,· O\artlgo_• 
se~n.das leituras de proj~çt~s-e'indicaçõeS e primei- do. :proj~cto diz,· que· P.O'!'. ora;se ·est:ab~l~ça ~.o·Rio ; 
ras·lelt!lras_•dos que estão na· pasta~<> • • _ _ .: de ~-Jane•!o, um curso:Jundi~?,.a•acta·.~liz; que esteJ 

·Leyantoti'-se - ~{sessão. ás 3 horas e. vitite· miriútos·.· a!t1go /nao• ·passou~~ es!á · dec~~~da..:. a: ques~?;· Mas_ 
~1ô~~ ;;~fcar;g, ~a:·;qosia -_~gu_iar dé. :Anâradai ~e-', d1.s~~-se c que :os : ~~goc1a~tes~- lt~hao ·ç!f~rec!~,o _60, 
~re~n()~7franc::uco Go"f!te,fde Ça~pos, .. 0 redigto. m~l e~~ado~ p~ra este f!~· q?e-.olfere~o pois tudo_ 

• : . · , • • ,,,.,_ • ... 1 ·-· • •.• , ' •> ·. · ·,:, o -ma1s -CJ!le é 'lle.cessano, e enfão.se-eslabeleça•o. 
. . .. _ ~ ,, ·; .·i·-;;, 'Cliisojuridie,o;·porqUe'pOr(nala•TeodalpUblica_DãO! 

~ ,,.,, · ,se-.o·eiD''Bae·A.osto'.tle•·~82e····• -:; o··p~de !s.~s~ntar_c~e~ão~'no~·~ugares_;aon.de ·~e.:ae-
:, .. ! H,.,,;; ,.,._.,.: · . n;T • .• ,. • .!'"'·>: ;--:e . termmo.u,•.· e· _que: sao·de •mai~ · convtmteneta·a·todas! 
. Pl\ESIDENCl.\ :n!> . sa. ·~ERBIIL\ DA'NOBBEGA' · ,, t: as • partes<do! impeH,o;-: porém '~i os· n~go.eiantes o i 
- ,, . ,>~ ! ••: ;,, : ,., · ~ >" • .. ·.- ,_,, , querem:·es~belecer _a,qui...,-~ .sua:-çusta;·pod~m;-no; 
_.A's:•lO.~horas•procedeu,.,seã·ehama~~. ;e:s~_aeha.,.i ,fazer;•f!ão só_ um'm~.S'qtiantl:!s;qui~rem;•;eem~d~st 

rao, p~esentes16'T-Srs., deputaC::os..- faltàrido: 4:omcpar~. ,')S •• maJS'•lugares,n•aoorescentem:: <porém aos ·t)() ~tl; 
ticipação de molestos os Srs. •Sil:vaGuimarães,-.Ledo,i :cruzados • o _ mais que fôr''ptecis~; -vist.o'~elaiNnda' 
Bricioxe;.Nabueo;;~,sem,ella:o :S:I'.i:Seixu11 " ~;< , :[_ _ pu~li~at!n.~o;pód~ :SJ!Stenta~ ,pQrL<i~a ~.f'l!ã.o_i ~~:2 .. g.m 

· . .o >SnL-.r•PRESmnm,tdeclarouL~'aberlâ~a ·!Sessão ''e em,Olinda;, outro~emr~-iPllulo-... ~·rti ,,,o. . t:!';t.!ni.bf, m;,t 
-.. _}ida;a:aetà·~da:antecedente'foi'•pprovada~qnn ... r?n;; .\·t.•O· JSalt"'lhll.cos•·(:\notnõ'::.;.;.;.iSãô{1I9;-;~ótitOs~ef 

5~~Vélo'\ _itmnediatameníe lâ•mêza:;por•parte!~ dôiSr•! i:é~!::qáetipm,e5teiinimstenr~nQ•banco:ie·no'-the~' 
·._,,Q~iroz:-Carreira.':·a;segUi!l\e déel~Ção dévóto~'·-__ r .. ! 5oúio~rMaSTo'quef.seidoordio'·é:qu~~r~ora1'riãÕJIJPde; 

·. ~~'.'Declaro• 1 qUê'rtJ'"meu·•:vot.o:foi~ara que· o-etirsc>· a1 rincfa;~ublica•Pcómli~teS·ctír,Sos p'árticnlai-es. é'' 
juridi~JSê'form·asSe'já'>'no~Rio'de:'Jatieiro'li: · j ,:.:f<""'.j Jlor isso acho lugar á déelàração1udn•!!r i;:tinrtil~l'l :•t.í 
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SESSÃO EM 9 DE AGOSTO DE • 1826 85 
Resolveu a cama,ra que assim se inserisse na acta. 
Leu então o. Sr. secretario Costa Aguiar o se-

guinte · 
OFFlCIO 

« Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a S. M. o 
Imperador o ofiicio de V. Ex., de 7 do corrente, em 
que ·participa a eleição da meza que deve servir na 
camara dos deputados o mez que começou no dia de 
hontem, ficou o mesmo senhor inteirado do seu 
conteudo. O que ·V. Ex. levará ao conhecimento 
da mesma camara. . · 

« Deus guarde a V. Ex. Paco, em 9 de Agosto de 
1826.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada».
Ficou a camara inteirada. 

Deu mais conta o mesmo Sr. secretario de um 
requerimento de alguns cidadãos brazileiros dou
torados em medicina em universidades estrangeiras. 
-Foi remettido á commissão de petições. 

Passo11-se á ordem do dia, e como fosse o seu 
primeiro objecto a continuação da 21 discussão do 
projecto de lei para o estabelecimento do curso ju
rídico, pedia a palavra, e disse 

O Sa. CusTomo DiAs : -Eu peço o adiamento 
desta: lei, porque sei que os negoCiantes de Minas 
Geraes têm offerecido uma quantia para se estabe
lecer uma universidade. 
. Apoiado, e otrerecido o adiamento á discussão, 
disse · · 

O· Sn. PAÚLA E Souu : -Eu quizera saber para 
que é· o adiamento. Falta-nos só 20 dias para con
cluirmos os nossos trabalhos, a que fim en1ão o 
adiamento deste artigo? Nós em. tres mezes não 
temos feito nada, deixemo-nos de adiamento. 

O Sa. VASCONCELLOS: - Eu voto pelo adiamento, 
porque é preciso examinar o que se tem dito, vã en
tretanto o ·projecto, á redacção; para onde se de.; 
veria ter jã mandado, e V. Ex., queira convidar os 
illustres membros da commissão, para não demo
rarem este trabalho. 
- O Sn. SouzA FRAN~:- Eu voto contra o adia

mento, põrque antes -quero uma lei· ainda que 
imperfeita do que nada; .a lei por má queseja 
é sempre melhor do que não existindo, de mais nós 
ainda temos . tres discussões, e o senado tambem 
póde refQrmar este projecto, ·é-nos muito preciso 
aproveitar o pouco tempo que nos resta, nada de 
amamento. - . 

O. Sn •. LINO CoUTINIIO:-- A palavra adiar neste 
caso . é o mesmo que diier- deixemo-nos de tratar 
desta lei- Nós n~o temos tempo nenhum, Deus 
queira que . ella se acabe de discutir nesta camara, 
não· devemos perder um • só. -momento. Portanto 
passemos aos artigos que·faltão. Opponho~mo ao 
adiamento. 
. ó sli: YEJlGUEIRO:- Eu igualmente voto contra 
o _ádiamento. Ha _certo teinpo · parà cá~ tudo «fbanto 
apparece na · camara pede-se logo o adiamento, eu
não sei. p11ra que é o adiamento aqui neste artigo, 
sósirn para se não trat-ar da lei~ · _ · _ . _ · 

PrÓpondo . entãcra·v()tos .o Sr~ presi~ente.·o adia;; 
·mento. por se .-ultimar a di,scnssao, ·na o fo1 appro
~a~o; _em eollsequencia fez. ~ntrar .• e !O_ debªte ~ . · .. . 

« Art-. 2~0-:- Pará regeneià"- aestas'cadeiras. o go~ 
verno · nomeará 8 lentes. e 4 substitutos, os qúaes 

_desde já organisarão con~egados u~egulamento 

sobre as horas, em que se devem explicar as ditfe
rentes matarias, de forma que todo o éurso não ex
ceda de 4 annos, e que as tardes sejão livres». 

Conseguio em primeiro lugar a palavra, e disse 
O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, este 

art. 2° não sei como possa entrar já em discussão 
porque ahi se inclue uma immensidade de cadeiras 
que não sei como se possa dizer jã, como se hão de 
estudar, eu não sei, como isto se faz~ porto.nto. 
desde já peço licença para não votar. 

O Sa. LtNO CoUTINHO : -Eu tambem sou de 
opinião, que o art. 2° deve ser guardado para se· 
tratar--delle--depoi~, e sob~e as cadeirils ter~m. cada 
uma um lente duv1dQ que 1sso possa ser, e ma·ls du
vido ai~da quanto aos substitutos, que haja homens 
e~ «:stado de occupar essa~ cadeh:a~, que se queirão
SUJeltar a exercei-as portao mod1co honorario, de
mais ainda mesmo se não póde decidir quantos 
serão os lentes. -

· Propoz o Sr. presidente se a camara convinha em
que ficasse ad1ado este artigo até vir da commissão
a redacção do I o, assim se decidio. Seguio-se por
tanto o 

«Art. 3.0-0s estatutos·da universidade de Coim-· 
bra, relativamente aos se11s reitores, servirãõ aqui 
provisoriamente na sua parte applicavel». 

O Sn. HoLL.\NDA CAVALCA!'iTI otrereceuimmediata-
mente a seguinte 

« EIIEND.-\. 

« Os estatutos da universidade de Coimbra ser
viráõ aqui na sua parte applicavel, em quanto a con
gregação dos lentes não apresentar estatutos ade
qllados ». 

Sendo apoiada, disse 
. O Sn. CLEMENTE PEnEIJlA : - Eu quizera que se 

substituisse a estes estatutos os-do Visconde da Ca
choeira," antes de se fazer outros podemos nos servir 
destes. Mando tambem á mesa a minha emenda. 

Vindo á meza foi lida nos seguintes termos 

« EliENDA 

.« O proie~to dos estatutos·p!lraum c!lrso jnridico 
fe1to pelo Y1sconde da Cachoeira, servuáõ na parte 
. applicavel a esta lei, em quanto se. não fizerem 
outros». · · 

Foitambem apoiada, e. disse ém seguida 
0 SR. ÜOLLANDACAVALCA.NTI: -Eu entendo que

devem . os estatutos ser organisados pelos lentes do 
curso; mas entre~anto proponho que se adaptem os. 
aa universidade ·de Coimbra, porque os do Vis
conde da Cachoeira são tirados dos desta mesma 
universisfade •. 

O Sn~ •. LINo CoUTINHO : -Eu sou da opinião do' 
·sr~ .Clemente Pereira, e que fujamos de tudo quanto
é estrangeiro, visto· que existem os estatutos feitos 
por um cidadão brazileiro, . que mnito é que nós, 
lancemos mão de uma obra-nacional 'l -

. Di{ (I ll1ustre d~P~tB:do, que sã~ tiridos estes e5-· 
tatutos dos daumvers1dad.e de Co1mbra, mas forão
rpodif_i~dós por .um • cidadão brazileiro ; portanto eu 
sou de pare~r ~e na 11arte, que forem applicaveis
sej~o os_esta~uto~ do Visconde da Cachoeira •• ·-· •. 

. (). Sa.; VÁsCONCÉLLos": ~Tambe.m voto pela emenda 
do Sr. Clemente 'Pereira; para que .se regule este
curso pelos estatutos ·do VIsconde,' porque· são· me-
------ 99. 'i' 
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lhores do que os ãe Coimbra, que sempre são estran
geiros. 

Tendo-se por .suffi.ciente a discussão, e posto a 
votos o artigo tal qual; não passou : e approvan

·do-se a emenda do Sr. Clemente Pereira, a do 
:Sr. Cavalcanti julgou-se prejudicada. 

Entrou em discussão o 
" Art. 4.0 .:..:..- Cada um dos lentes vencerá o hóno

rario anoual de SOO$ réis, e cada um dos substitutos 
·o de 400$ réis. » -

Pedio a palavra, e disse 
O Sa.. HoLLANDA C.\VALCANTI:- Sr. presidente, 

eu levanto-me para impugnar o artigo, não porque 
não approYc a sua doutrina, mas porque ella não se 
acha em proporção com os outros estabeleéimentos 
litterarios que existem no imperio. · 

Eu sou lente de uma academia, que não tem de 
-ürdenado· senão ·iOOS réis e conl:ecendo-se a insuf
ficiencia deste honorario para convidar pessoas de 
merecimento, ainda ninguem se lembrou de propôr 
nenhuma mudida a tal respeito, sendo isto bem facil, 

-e certamente não menos necessario para um esta
·belecimento de tanta utilidade. 

Nesta lei estabelecesse 800S réis para os lentes 
.do curso que se projecta. 

'Eu convenho e reconheco mesmo a sua peque
'Tlhez para interessar homens de luzes e dignos mes
tres, que muito mais podem aproveitar em outros 
muitos empregos de menos trabalho, e responsabili-
dade. · 

1\Ias é só para as doutrinas jurídicas que se exi
gem nos mestres essas qualidades 't De certo que 
não. Logo, como reconhecendo-se que ellas não 
podem ser attrahidas, e mesmo estimuladas menos 
que pelos commodos de uma decente subsistencia, a 
qual de certo não se paga com ordenados tão dimi
nutos, se deixãl os estabelecimentos existentes com 
. esse. vicio, pretendendo~o só remediar no que se 
projecta! 

Uma e duas, ou esses estabelecimentos julgan
do-se de pouca utilidade se entende que podem ser 
:suppl'idos por pessoas menos babeis, ou reconhe
cendo-se o contrario, . se quer fazer uma injustiça. 
Portanto, eu sou de parecer que o artigo não deve 
:assim passar : se os ol'denados estabelecidos são 
~ufficientes, regulem-se por elles estes novos, se 
não se julgão bastantes, como parece, cuide-se 
então em harmonisar todos para que não sejamos 
injustos, ou não vamos dar motivo · a que se pense 
que "despresamos essas outras sciencias em compa
ração das sciencias juridicas. Eu mando á mesa 
.uma emenda. . · 

Vindo á mesa foi lida, bem como outras duas que 
ao mesmo tempo . offerecêrão os Srs •. Vergueiro, e· 
-Clemente . ~ereira : erão concebidas nestes termos. 

« ·EMENDAS 

Do Sr. Cavalcanti:-« Os lentes, substit~tos, e 
,.secretarias venceráõ os honoràrios, que competem 
-aos das academias do imperio ; os quaes ficão. regu
lados a aoos réis, _para os lentes, 4008 réis para os 

,substitutos, e 600B réis para o secretario. » 
:Do,$r. V~rgueiro:- a: ,Proponho 1:2008. réis, 

.para . ()S . lentes, . e 8008 réis para OS substitutoS sem 
..accumulação de outros ordenados. » · · 

Do Sr. Clemente Pereira:-« Cada um dos len
tes vencerá por agora o honorario annual de 1.600S, 
e cada um dos substitutos o de 800S. » 

Sendo todas apoiadas, disse 
O Sa. SouzA FRANÇA:- Sr. presidente respon .. 

d~ndo ao illustre deputado que primeiro fallou, 
d1go que ora· vamos tratar não dos ordenados, que 
se têm estabelecido no Rio de 1aneiro, mas sim se 
de!em passar os que estabelece o artigo em questão, 
po1s se outro fosse o nosso fim, então votaria con
tra todas as emendas que existem na mesa. Mas a 
questão é outra, e della é que devemos tratar. 

Não ha duvida que é necessario que a lei passe a 
convidar os cidadãos que estiverem em circumstan
cias de poder ensinar por uma recompensa propor
cionada aos seus trabalhos, e aos seus merecimentós: 
no Brazil não ha abundancia de homens litterarios 
é ~reciso estimular os estudos, e attendendo ~ 
mais circumstancias em que nos achamos é digna 
de passar a emenda em que se propõe para os len-' 
tes 1:200$; maior ordenado tambem não póde des
pender por ora a fazenda publica: portanto voto 
por esta emenda. 

Veio tambem á mesa a seguinte emenda mandada 
pelo Sr. Cruz Fe~eira. · 

« EliENDA 

« Os lentes gozaráõ de honorarios de desembar
gadores das relações das províncias, e da-graduação 
de desembargadores. '' 

Foi apoiada, e em seguida disse o seu illustre 
autor. 

O Sa. Cauz FERREIRA :-Senhores, uin homern 
não se póde fazer habil para ensinar sem exercício 
de muitos annos de estudo, e sem grande mereci
mento, e se havemos de dar aos .lentes alguma 
consideração, então attendendo aos seus trabalhos 
quero que os lente~ do curso juridico, tenhão a gra

. duaçã.o, e ordenado de desembargadores • 
Qualquer rabula hoje em dia faz por ano o de lO a 

20 mil cruzados, e · muitas vezes s~ enles nullos. 
que nem sabem escrever. o seu nome: o exercício 
das cadeiras é mui pezado, e requer muitos estudos 
e habilidade; e isto não se recompensa com um pe
queno ordenado, portanto acho que póde passar a 
minha emenda • . 

O SR. CLEMENTE PEa.EulA :.-Eu estou por essas 
idéas, com pouco dinheiro não teremos lentes ca
pazes : mesmo em S. Paulo os 4 mil cruzados não 
basta~ ... õ para pagar casas, e comer, todavia não 
está a nação em circumstancias de , despender 
sommas muito avultadas, e . faremos alguma cousa 
se se estabelecerem os 4 mil C['uzados . 

. Quanto 'as honras tambem são essas as millhas 
idéas, porque nem to!los se regulão . pelo simples 
interesse ; mas por ora não tratamos das honras, 
trata-se unicament~ dos ordenados que devem ter . 
os . lelltes .. para subsiStirem . com decencia, quando 
tratarmos . das honras votarei por ellas~ agora .· sus-
tento a minha emenda. · · · 

O SR. LIMO CotmNao:---·Ã. · minha Of.inião é, e 
será sempre, que.todos os e!Dpreg9:dos seJão. l»oucos, 
bons, e bem-pagos, e multo ma1s , tenho 1sto . ern 
principio ácerca dosJentes, ou daquelles que tratão: 
da _instrucçã~ publica, porque de facto ~o. os que 
m111s se cançao, e devem ser homens de muitas lu
ze:s. 
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Eu não sei como um mestre que ensina as pri

meiras letras possa subsistir~com lOOS desempe
nhando o seu emprego: mas ·como agora não· se 
trata dos ordenados em geral, mas sómente dos que 
devem ter os lentes do curso juridico, conforman
do-me com as idéas que se têm e:xpendido, offereço 
esta emenda, que me parece mais conforme com os 
encargos de cada um. 

Mandou o illustre deputado a emenda a mesa e 
foi lida neste theor 

«EMENDA 

« Os lentes terão 1:2008: os substitutos 500$. »_ 
Sendo apoiada disse 
O Sa. HoLLA.NDA CAVALCANTI: - Sr ~ presidente, 

eu parecia-me que sem injustiça, se não poderia 
tratar desses or4eoados em particular, mas não iu-· 
sisto, 1:200$ parece-me por ora um ordenado 
sufficíente, augmente-se quando as rendas publicas 
o permittirem, pois é certo que para ser lente é ne
cessario muita paciencia, e muito trabalho, e isto 
se não faz som uma. recompensa proporcionada; 
mas por ora fiquemos nisto. 

Quanto ás honra& estou pelo que disse o Sr. Cle
mente ,Pereira, trataremos deltas quando fôr occa
sião. Os lente' devem ter honras como taes, e não 
dependentes de outros serviços, <lU t·eguladas por 
escala, que não está em proporção com os seus tra
balhos. 

O Sa. VASCONCELLOS : - A pratica constante, 
quando se estabelecem ordenados, é ir a materia á 
commisssão de fazenda para ella a examinar,e depois 
remetter á camara para decidir : eu votaria pelo ar
tigo, mas como hei de votar sem saber se ha dinheiro! 
Como hei de dar o meu voto com· acerto, sem saber 
com certeza o rendimento do estado? 

pouco adiantado entre nós as sciencias: os ordena
dos além de diminutos forão sempre muito mal 
pagos, cobrando-o~ _os mes~es por indulgencia: 
homens, que se dedicao ao ensmo da mocidade não 
devem ass~m ser considerad~s pela nação. ' 

Sr. pr~stdente, é _necessar1o que não só se tratem 
com Rlmta decenc1a, como que ~enhão os meios 
necessarios, para que não obstem certas faltas aos 
seus estúdos, precisão de livros, e os livros não 
custão tão pouco dinheiro 

E' por conseqnencia do interesse publico que 
estes liomens tenhão não só um ordenado bom, comG 
algu!Jla condecGração conforme os annos de seus 
s~rVIços: no fim de tres annos por exemplo se con.:. 
s1derem com estas ou aquellas honras. E' com effeito 
necessario attender muito ás localidades, como se 
tem dito, um lente no Rio de Janeiro, em Pernam
buco, ou S. Paulo, deve fazer alguma differença. 

Eu nunca estive em S. Paulo, mas sei que tudG 
alli é muito barato, e que um lente póde passar cGm 
menos do que aqui, e ainda em Parnambuco: 
1:2008 para olente:t. e 6008 para o Stlbstituto pare· 
ce-m e bastante em 8. Paulo; em Pernambuco tenhão 
os lentes_J:600S, o substituto 800$: isto é rasoave]. 
Qu11nto aos outros lentes quando entrar em questão 
esta materia dhei que se dê a todos um ordenado, 
correspondente ao alto emprego que elles occupão, 
devendo-se esta consideração estender até aos mes
tres. que ensinão a lêr e escrever: estes merecem-na 
ainda talvez com mais justiça. Portanto não me 
conformo com o artigo tal qual, e ofl'ereço esta 
emenda. 

Mandou ã mesa a emenda, e era concebida oestes 
termos 

« EMENDA 

O melhor . seria ir á commissão, mas se é neces- « Os lentes proprietarios em S. Paulo terão de 
sario dizer o que entendo, parece-me acertado o .que ordenado annual 1:2008 réis, os substitutos 6008. 
propoz o Sr. Cruz Ferreira, que os lentes do curso Os proprietarios em Pernambuco l:600S, os sub· 
jurídico tenhão as honras, e ordenados dos desem- stitutos 8008. Serão graduados segundo a lei de 21 
bargadores das relações. de Janeiro de 1805. >>-Foi apoiada, e continuando 

Porém deve attender-:se que em S. Paulo, onde a discussão, disse 
tudo é tão barato, podem os lentes ter menos orde- 0 Sa. Cusronro Du s: _A camara se tem pro
nado do que em Pernambuco, talvez que um lente nunciado pela grande importancia, que merecem os 
em S. Paulo se possa sustentar com SOOS réis : elles mestres comQ cidadãos, que ensinão ao publico ; 
não podem chegar para nada em outras partes, mas deve-se porém ter em vista. que um mestre' é um 
alli serão sufficientes, .e haverá muita gente q;ue homem, e o homem não crê, não obedece, nãotra
queira ir e:xercer este emprego com esse llonorano. balha, senão por calculo de interesse. E que calculo 
Port.anto a não ir o artigo ã commissão, se deve desta natureza poderã fazer um homem erudito, que 
attender a estas circumstancias. o induza a empregar-se em o nobre cfficio de ensi-

0 Sa. VERGUEIRO :-Concordo com a emenda do nar, vendo que qualquer artista tem muito mais 
Sr. Lino Coutinho, mas· não emquanto. propõe que lucros, quer no negocio, quer na sua arte, sendo o 
teuhão 500$ réis os substitutós, porque para ser seu trabalho mtiito superior, pois que custa ser 
substituto é preciso ser magistrado e qual na de ser mental 'l 
o· magistrado que queira ·ller substituto· com esse or- Nós sabemos o· grande dillpendio que se faz para 
denado! E' por isso que eu propunha que se lhes estudar essás seiencias, sendo necessário ir para os 
arbitrasse um ordenado· suftlciente; nada· menos de diversos paizes estrangeiros, ·como são lnglaterra7 SOOS · réis, aliás não haverá quem queira · occupar França, Allemanba e Portugal soffrer muitas vezes 
esses lugares. ' grandes incommodos e calamidades ... · , '-.<· 

o Sa. BAP'llSTA. . PERÉII\Á: ......,Sr. presidenter eu s., se fizer.11ma conta de approximação. 11ós co.:.i 
não assisti ·aos argumentos dos illustres deputados, nbeceremos :que os lucros não estão em-nenhuma -
e limitar-me-hei por isso aó meu modo de pensar. proporção com as despezas. Qualquer que fizer esta' 

E', necessario que tenhamos em vista que um· conta, muitomaisfacilmenteseapplieariaalguma 
mestre exerce' um empregopublicó da nação muito arte mechanica ~··pois o · que· della seguramente ha 
respeitavel, e que merece toda· a consideração, e que d~ ti~ r mais lucro, e não e~tará sujei~o a !lturar me
pelo contrario vemos que sempre se olhou para esta. nmos, nem a sofl'rer os pats que ordinanamente os 
classe tão distincta, como se fossem cidadãos de considerão como mercenarios e os·desprezão. 
muito:pouca. importancia: esta é a razão de os não . :})ortanto, l!enbores, devemos dar muita conside• 
hav~rmos em geral maisdignos!.~--ªe se J_e.!'Om tão_ .~Sã: o· a ~-lugares~ · se queremos qne ·_os me5tres 
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. ~ejão -~s~eitados, · e·· ·a·'instl'ti_Cçá6.publi~',se ape~~- -~~ua!e;e:c~m~ :~e rotinejro, porque _as mate

ieiçôe: os · mestres são verdadeuos ;p~es ·dos 'J!lem=~- nasJ~ estão ;~mto sab1das, e na_o se faz mms do que 
nos, poiS que ensiJ:!ando-o_s lhes formao. o, gemo e o· rep_etlr o que •está -~tudado. Nao acontece sempre 
caracter· . e para 1sto•se devem procurar homens ·assun com um magiStrado. - - ·• · 
muito cá.paze_s. Mas;· torno~ a dizer,-a m!3Sma reli- Eu não, so~ -mi~tl'O,- nem o p~~~endo ser, mas 
gião procura mover,.nos-pelo,mteressedaVJda eterna, acho que e mmto differente o exere1C10 de um mes
e quando a seguimos é pela ~nsideração ~a vanta- t~ e o d~ um ministro, que . tem d,e ve! todos· os 
gem de gozar da .presença de·D~us, e de na o. soffrt>r dias mate?I!S .novas; o __ seu ~":abalho e ma~or, e sem 
as penas dos condemna,dos. _ ~ · _ · comparaçao a su~ resp~nsabili_dade; o d~sembarga-

Quando um homem se sàerifica ao trabalho, é d~r estã em_ mmto. pe1ores crrcumst~nc1as ;-é pre
porque vê que, se não trabalha, não póde tirar pro- ClSO t~r em linha -de conta toda a lat1tude das suas 
veito, unico estimulo, que convida o homem a tra- fun~çoes e de~eres. · . : . 
balhar. Portanto arbitre..:se aos lentes o maior or- ~ ne~essar~~. ver a':_lto_s multas .vezes, e so~ne ma
danado qtie . fôr ·compativel com as . forças ·do es- tena·- nova; . e necess~mo. folheai-os,.· -~;amm~-os, 
tãdo. · _ . - · · •. _ . . lu~r c~m a suac_onscienCla, vê~ a oplDlao p~blif?a; 

Um conto e seiscentos mil réis não é ordenado nada disto tem o lent~: o desembargador e.man
exorbitante principalmente se attendeiDos aos re- dado p~ra uma ves~ona e outros actos .desta na
ditos que percebem homens que são inteiramente tureza, o lente ensma_ na sua casa e. a coberto. 
inut~is . ou . ao menos 'cuja utilidade é muito equi- Emqnanto ãs_ honras. nao convenho. que .tenha o-
voca. ' · '· · · · lente .honras de desembargador, logo que fôr no-

Em S-. PaulÔJ. á Ilão é como diZem, tudo estã muito meado;. para ser desembargador da Bahia é preciso 
· · - - um servi co de 12 annos, antes não póde qualquer ter 

caro, ·c _os mantimentos .-custão muito mais do que estas honras, -e. _se apparecem antes,_ é por _pheno
em outro teiDpo; por ~u~a do recrutamento, quE} ínenos, é. porque _se viola a lei,-eis a razão porque 
setem feito, tem chegado a não haver quem traha- me quiz regular a este respeito pela lei da ultima 
'lhe, e quem venha vender os productos, e isto irá reforma de Coimbra; P,arecendo-me injusto que um 
de certo em_augmento,no caso de continuar o mal- homem, só ,porque foi'nomeado lente tenha,: o que 

· dito . systema de _recrutar homens lavradores. Eu em outro é fructo de longo emprego. 
-voto pois pela emenda que estabelece o màior orde- Diz 0 hoprad(\ membro (que é desemba:rgador) 
nado. · · · que não . sabe qilae_s sã~ as -Suas honras, eu o sei. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :·-Eu apoiaria de Ainda que se destruirão os privil'egios, _il_ão·se _aba
boa vontade a emenda .do Sr. Cruz Ferreira _se com lirão as .honras. Está , elle inhabilitado de ser: con
effeito se tivesse estabelecido a relação em S~ Paulo, selheiro com uma 'senhoria' de -jure? ·Está'inhabili
mas como ainda nã_o está ~stabelecida! nem tão cedo ta(!.o p:ara os gra'!ldes ·· eiDpregoS'l Nao; ·.eiS · o que 
se estabelecerá, poiS que. ISto leva multo tempo, é a eu· procuro 11a mmha emenda, em que se.attendem 
razão P-Or~ e ;me v!ljo na necossidade de apoiar a aos annos de :ser\'iços. para augmento de ,honras, 
do Sr. Baptista Pererra. _ - porque aliás tarito importarã servir um .como vinte 

Quanto á segunda parte não me parece muito a 11nnos. •. _· ' .... _ ·. · - . _-· _ · • - _· · · · 
proposito.-En:não entendo oque_égraduaÇão;eprih- ···Não· haverá 'estimulÕj é quando jubilado o-lente 
-cipalmente de dezembargadór ; e não sei porque se terá por favor e empenhos o que deveri,a ter de di
ha de repetir que um lente, que preenche llem o reito. Disse-se que ha grande honraeín ser lente, 
seu dever, se repute de_ menor graduação de que al- nias se_ ~ós ~ão; qtiãlificarm?S a escala honorifiea_go 
guem. _ . ' , lente,- nao se1 o que· ell~ seJa. ·_ . _ · _ 
. Eu nao se1 em que grão estão desembargador. · Nós sabemos que ha differentes graduacoes na so

;Os priyilegíos estão _abolidos pela constituição,~ ciedade, p~r exemplo um filho de um êonselheito 
- tudo se reduz a- vestrr-se de uma roupa preta, se é sentá praça· de· cadete, mas o· filho de um lente, se 

isto que_devem ter os_lentes, en~o é melhor dizer-se não __ dissermos qual é _a_sua graduação, ha _de sentar 
logo que elles. se hao de _ vest1r com esta r!Jupa 'praçade_ ~oldado. . _-- ~ · · ·. _ ' c _ ·. .. _ .· _ • • 

preta, ·porque realmente n~o entendo. nen; se1 qu'3 Eu veJO em Co1m~'ra' que · um lente . ne~ podia 
outra alguma cousa.Ihes pertença como desembar-: fazer por si uma procuração. e se a fazia era :por 
gadores. . . _ ser· doutor; porque o lugar· -d~ ~lente não lhe dava 

O · officio da magistratura em outro te~po servia nad~ ·disso. 'E' preciso ·t~r estes homens _em inuita 
. de es~a para: ·o~~ais empre~os, _as suas honras. erão c~nsideraçãc~ e. visto que e_xiste ·.uma l'jscala h~no
as ma~ores posSiveiS, mas hoJe nao succede asSim, i> rifica -na s()ctedade 'é' premso·contemplar nesta,os 
de~:tembargador !lão tem mais _nada do que o seu or- mestres- de nossos· filhos, emquanto taes qualifica-
denad!J, v~uano e b~ns sernços . · - - ._ .; ·ç<jes existire_!ll:· · · . :-·. ·· _ · ·- _ . •. ··. • . :-
. . G:elo"polS~que a honra de se~ lente que faz a· sua Cu~pre nao -eonf~dir um lente com ~m~m~stre 
. obngaçao,. é _uma honra, supenor a todas as honras ·sapaterro, ·emborà seJa· e_ste· tambem • cidadao; ·mas 
e não necess1ta de~du:ar-se por outra-alguma. • • em parte nenhuma elle é um emprego-tão nobre 
- O. Sa.-BAPTIS'IA.:• .PBREllu.·:-'Eil• vou .sustentar a como 0. de ensinar-amocidade~ Eu não. pretendo ser 
·minha· emenda, e·principiilrei a·. oppôr~me ao pritr- lente, .ne~ _:dese~ar$ll~Or, não.- qn~ro n.ada,;.disto, 
-éipio ·de que o··ordenádo•- de ·uni lente seja 'o mesm:o' .mas estes sao os pnnmp10s, que se accommodao com 
.do.desemb~no:r•de~a:relação. ·: • . ·: _, .•. , ; '~:m~u:mo~o·de:yensar •• : : _ . ·:."- ::~-:: :·: 
'· • .. Sr~ P~!lente.; :é•de Justiça' que ·o homem que~' ._ ; DlSs~:que nao havera qu~,;m: :.querra-seJ.: Je~te 
-ba1ha, seJa;pago:segnndo a·;quãlidade' do seu ·traba'-: J!~r:~m ~nto: e. duzentos mil reiS! :~u.ac~o ·<pJ,e_ n.a«? 
lho.: Coriheço: que-~evemos ·'Olliar,-para;os mestres' -e;m~o _dinherro, e qua!J-do,s_e trata de:distribmr, _e 
como uns'l"eSpeitaveis fónccionarios11nblicos~ :e que preCISo ver-quem.eontribue. :-.: . - · : c-· .. : 

~ . :naLereação 'de nm'eürso 'litterariO""hãO dé\ter: ' Paguem.;.Se:a:os meStres; mas olhe:-;5e.tambem·para 
<muito: ÍDCOIDJJlOdó; mas o-· maior sera~sem:duvida ·ÔS lavradores,: sobre ;qliém'muito .carrega-a:pàga,: 'e 
,nos dons,. primeiros annos, nos· seguintes elle será em cujo numero en~o eu, a -quem muito custa pro-
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SESSAO .E~1 9':DE ~GOSTO DE 1826 89 
duzir tres mil cru7.ados, .e pa?a~~~~~~:~~~f'~ ·-::~: s~. -~s;JA·-i[~nK-:'-Se o honrado m~m~ : 
ilãtt.:.pequeno capítlll; . é facil·AM:tió:'alhéio~::-ganhai-o . ci>ro; :tivesse _o trabalho de' ler: a ordenação, . deseo
custa ·mltito; · portanto comó;· _proprietar:io ell".devo bl'iria ,o.-que, eti descob~i.- Emquanto.á considera.
·fiS~~ár o ineu: i~ter:esse propt·io,· p~rqu~ estas des- ção d~. qu~z:-:f4.}\~~é:' ~ tia opinião, mas esta ·não é 
p~as: vêm roc.ah1r sobre os propnetariOs. · Ha· de bastante;-etrqu&~J.lli!IS alguma co usa. · . . . . .. 
haver muito; quem o queira, SJ:. presidente. :' 1 Não b3!>ta"'q~:os. . .cid4dãos conh~çilo qu~ ,um lc~te 

·E- me1hor- marcar-se 1:200$ -pagos pontualmente que desempenha bem. o ·seulugnr é por .st respetta-: 
do quo 6,000 cruzndos, c não se pagarem, como-se vcl; quando se . . trata. de lugares p11hlicos, isso vale 
fazia:em,outro. tempo. , . . , - . pouco: é .. necessario quo tenbão uma disLincciio, 

· Rela.va Lambem atlendcr ao ·esta. do u:~s rendas pil- marcada pela s.ociedade. . . • , · : 
blicas;·ainda q~o tenbumos muitas comLudo acha-: • Quanto a dizer o nobre deputado que a secreta:..· 
se.·:õ: thesouro o1nburaçado com tantos e.mpregad()s 1·ia de esla.do !lava o titulo de doutot:a c.lcsembar
in!Itels-. que é nocessar.io expurgar, e sem esta ex- .gadot·cs das\~pplicação; res~ondo que me p~rsilado 
purgaçãy já' ·temiJs LanLos.inimigos, o. que não será que tal tratamento nilo é fundado em lei. Ain'àa que 
quando .a .llzermos? . . . . . · . • · antigamente ·assim se praticava, não· estámos'jã no 

· ·.Ninda, que ou sou de opinião que .um homem, que t.empo, em · qun as secretarias de estado •fazião:l~is, 
rec~bo de boa f~ um oJ·denado,--deve continuar are- e se as fazem, não re.co~heço tal lei,. só ·~ecooheço 
cel)êl-o~ ·So o 11lusta·e deputauo e~Livesse ao facto como tal aquella que e fmta pela~ assemblea geral, e 
do}gr.ande ;deficit o do immenso numero de empre- das antigas por aquclles, que então as podião fazer. 
gaaos-.:inutcis e . da dilllculdade em que talvez se ·mas desla _não conheço mesmo nenbuma,:·.que dê 
acha· o;,tbe_souro, 11i1o cortaria t,ãoJargo.. . o gráo dQ douLor a.q11em não é declarado· tal pela 
-·Sou•.de- :opiniiio .que,so dê um o.rd~nado decente, universidade. · · . . . . · .. · 
qu~ ·torne · o lont~ independen~~ e em. ~sta_do de . o Sn.. Onomco :-:-;-Eu tambem não so~ de 'opini~o 

·poder·comprar,os l•vros .necesS!\no~, ~as~ 1nd;spe~-:- que ,-enba a dar-se aos lentes· honras, não pêlo 
savel aucnde.r que os empregadas s:rva_o a l!açao .n~o . seu offic.io, mas pé la. graduação qne tenhão.de des
para .s~ .-_elmquecet•om., J>orque _ q11em . qUizeL' fazer, ~embargadorcs; . pois assim parece qut> nunca terá o 
casa nao. oUu~ , pnra os:Iugares, com~ um:,ge_nerode magiste~io a· nccessaria ctmsideração, tomando·a: 
c~rnmer~1o, Vil: empregar-s~ e.m . o,ntro .o_ffic_10, por~ emprestada de outra graduação, que nno é a pro-· 

_que lo das .ns v.e~es ... quo ~dmtttlrmos o:g~mc1p10 que · pl'ia; taes l~onras nunca .a!Ti!ct;Jráõ tle mai~ o en
Q~,-em.pr~gos. p~uhcos sao lug<u~es prtlpr·,o~ de amon-: cargo em geral de lentes, mas unicnmente o cx~rr.i
tQa.t r1.qu~zas. tromos s~mpremal. . , . . _ cio ptlrti.cular 'dos do c.nrso jnridico, e não se po
- ~~ - .. ~Çao. dc!\'O ,nngnr n quem as~rve, mas na.o dendofazerex.tensivsaaosdus outt·osramoadnsscien

sub,mlrustrnr, dcnhOlrOli vnra OSt~~taçao. ~cho pOIS Cias produziráõ O cmbaracot quando ll tal · res
q!l_c.,.este ordenado quo mar'lue~ ~ .muito sHfi!."' peit~ legislarmos, c uma dislincção necessn-rinmente 
c1ente. . •. . . >• · . . . . . odiosa. 

, E.u nun~n csh \'O em .s. Paulo,mas pelo que lenho Estas são ns rnzõcs; porque ma não conformo com · 
()~V~~~ 'hontem ' o hoJo .f! esta ' camara, _a.ch~ . que a o parecer de alguns nobres deputados qus enten· 
qu~ntu1 : ma~da 6 mu1.Lo bastante para_se·_pn:::sa- deni . honrar~se !Jastante os lentes com esta medida; 
aih; Se as cJrCilmstancJa~ daquella· provmc1a me, mas ·nunca _pelas · razões que expendeu o Sr' Bap-
lho~arem, e SfJ se tlzor m~•s populo~a; s_e. ~e tornnr tjsta Pereira~ . 

. re~ em consoquencla maJs .. caros·.os . IlJ.an~l!nentos, · Disse 0 nobre deputado que não se-devia·dar-bon:.. 
então' so devcril augm('llntar, -mas . no estado :qu<l;~st.c :r~~'dcsembargadores aos lentes-, porqa~ex.c~dém . 
ord.cnodo.611llllclente. , .; .., .. .. . os trabalhos ' dos desembargadores at>•traõalho:1ios; 

o Sn. ÁLUElD4 ÁLliUQUF.nQUE :-Disse :0 :nobre Ieiites; ~enão este quasi'.n'laterial, ou''Teduzindo:.Se a 
deputado que um desornbat·gador. esta. vah. a~il para i;epeth·ô que)~:es~v.a estudado.: ·. · :,,.;;;; :<•< 
ter•umo.· . .cartn.du conselho, eu .náa .sei que • haja u~1 ' ·Isto · não e · ·a~~1m; é querer _o J)lustre:depul.ade 
cidadão qne oilo esleja igualmente habil, não .. só snppõr q~e os· lentes não adiantnráõ ·os seuS'·c•.mhe
par~ es.!O,,mas. pnra Lodo e qualquer .eropr~go._ i\lúi- :cin;~~ntõ~ á_ proporç~o q_ne f~rem exercit~n~~' o seu 

-. ~.v:e~.!Õ, SO,t~:&Dillillll ter razão~.,, , .. -~ .. . _· ,,, , e1DP.F•~go1 ·:ou · queassc;encws'te!D nm•ümtte .. mar-
0 nobre deputado pers.uadio-:'s~ p~r .Uill }nstan_le: cad() ~ . ~ m t~Y curto; qu~ neces~~!a ~~n~e-se . ~ch~ 

qp.~ ,9 ....:.~rsl..' . d~ mestre nao lcl!l tanta cons1d~raçao -percornd_o em brev~ ~em_p~< ·. · · .. . · _ ' · .. " ·: 
_e~~~· .$~ lh!) quE.' r dar. Eu fare~ ver .que a le1 lhes · . ·Eu_ ·cre.10., tr!l~ m~~!o ma.ts ·mater~al ~ entã~ é- o tryt
!em. 9ado.estn t:onstclornç.io~ .' como tambem que na, balho ·dodesemb(J'I'gatlor; porqu~lrmtta-s~• ·a•ma1or 
yidá ':da,",,illlgillfrlltUrll OS mngistr'ados são tratados parte ' d:is -vezes; a·o ·. qne. já estã·determma'do ~· OS 
pelà11secrêtriria·au 'ostlídôjlõr:bácharcís, ãtc que ·são· lentes têm 'de 'f>~ndar, e-•estndar muito para· desem
di2e~~~!gado~cs.';d~ !'•i'pplicação. e éntã·o é qtii;i_ os :Pj~hiir o seu lugar, 'têm de explicaras•t-heorias:qne 
~:tat.~"C_?~o~dou~res. htsaqui qúca honra _do5-:l_entes' compr_?hen~em tpdos ·esses casos,-'a' que:depo1s as 
e'tle1ãoutor;te·naod~ desomb11rgador,quennose1·quat apphcao os desembargadores, ·têm de acc(}JJ)odnl-:ns 
sê,ja','~~cfn~nlo _á' 'd~ doutor ó muito grand~, ;, • . . ·á capacida~~-dos alumnos •. va~ial-a~, ~ m?~iffcal"'~ 
· .:~~~-~a~- ~o._nheç:o · a• esC!' In, que· reg1,1l<r-as gradua-: 1~undt~·vm~•~o,. ou .. se modificao os prmc~p~os.etc~, 
ç_o~:~ ·n~.:_~ete_d'nde; · de&eJilVa·~l-a para:~ber.;tam- ·e tado lSto-nao- se • '!~;: .com ·o que uma .. vczse est11-. 
l:iem-orqne:rne ·tocn,- ·porque sou :desembaTgador.:ve- dou~ ·· :;;~."' .:.. · · · ., ::;: ·• · . , : ,,. ··'·:: :: 
1~~ ~~.:m:~~;'Je\St'?~' pe~uad idO '!{UC; est3_S ~l_Onrasse re- _. :(}uanJlO: .ã; .responsabilidad~, tambC~·~à~ ·~ j~go 
düz'eJp'aos' lpnvtlegios que ostào;;abolidos.ope~.con-. ·menor; os· desembar-gadores ,tem-na mais:Jmt~Hl!h~t,a 
stiffiÇi(i{'C·'_:í~dHrerença dos :vestidos:-·Sê~eamatai l m.as-· 'dose -lent~s - 'principia a • habilitação Jl:a~i~P.eS

·~.~re .. -~~t~.b'bãb'_!;osJentes .. . ··.e_s~ . .;,y .. 'e . .s·".t._üi .. ·os>•.eu. ,n· .. ão; ... em. pre~o!;; ~:assim-'.como:par.a ·~~mórp. arte .. :~. GS ;9.~~ 
:'uiiP(;pponlío~'liê=se;-ll!('S embora;"":~, r<:,.::.> é!'!!',;;!·._:: ,,,= f : da' soCiedade.; :;Po~tanto; .;conforme -cQ~ ~tes;pr!DC!- . 
· .:~~~~f·.o:Iê~te qu:. (!•. te~ic~itdos;:que .. . sa· ·b. e ... en-;":.·

1 
-p\os·; t'~te!l~o,· :que bem=se' pOt!em .dar.aos le~tes .. dp 

. 'SIJlar~moe1dade;!que Ibe-!mfunde:sctenClas e bons curso JUndieo essas honras. amda que me naO ·Jla!-
eostmni!S{tem'em ·si ·sõ ·ooóras·~nt~.~ ~:~:i <-:í ·~· : -recem aimaisll'ro.Prías.5 , ., . . __ -~ -· ; .:. , -: , , · 

. i... ::i~,:!::n ·;;; , ;~: ·-·· ~ :' •, '<'"··; .. ... , -> .. : . "'.'!3 
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·_oo SESSÃO . EM -9 . DE :AGOSTO DE --.. 1826 
O Sn . . CIUJz FER~RA:-~pprovo o que ac~- honra5', nada . têm com a sub5'isteneia, e silo uni

ba_de dizer o nobre dc.>putado, quanto ao excrcicto camente destinadas a premjar os serviçôs. lsl.o é o 
do lente. Um lente tem um trabalho infatigavel, ha que se me olferec~ a dizer, accrescentando que 
sempre i4éas novas que é . necessario ligar cem a~ tambem _convenho · que se estabe!eça tempo para a 
outras conhecidas, e isto requer ;estudo, requer tra- jubilação dos lentes, porque po(todas essas cousa~ 
balbo. Quanto ahisloria de doutor ou não doutor; attrahiremos com mais facilidadé os bomoos sa-

-todo o ín.fidico que crirâtem honras de doutor, todo bios. . · . 
o adv_ogadoque_advoga tem. honras de doutor, etc~ E' verdade 0 que se tem dito a respeito das nos
Por consequcnCia logo que exerce o seu emprego e sas · financas, mas não podemos deixar de fazer as 
doutor, . . . causas cõmo derem ser : como é que queremos 

o Sa .. ÂLXEIDA .ALBUQUERQUE:- A secretaria d& lentes por 1:2001 't Por essa 'diminuta qua~Li~ hão 
estado não. dá .o tratamento de doutor ao magistrado de quer~r renunciar · aos lugares d:i magistratura t 
sem ser desembargador da supplicação. · Eu ·estou bem persuadido que . os pllilosophos de 

O SR.' PADLA E Soou:- (Não Coi ouvido.) hoje não seguem o cynism~, n~m desprezão as ~i-
M · d d · - " . rr • •.• q•Jezas como ou~ros da antJg~tda~e. e mestno n~o •· 
anan_ o porem a me.a a sef)mn_te_ ·· _ se compadecohoJe COIJl-a npphcaçao do homem !•t-

« EMENDA terato . um scmelliante systcma : deve ter os m.e1os 
de tratar-se commpdamente segundo os 11sos da so~ 

cc Como additamento proponho, que os lentes te- eiedade para que · não viva em amargura, ou. não 
nhão o direito de ser jubilados com o ordenado in- se ,·ejn na ' necessidade de justificar com opiniões 
teiro, findos vinte annos de serviço. » al>surdas os seus vexames. Concluindo pois o .meu 

~'oi apoiada, e em seguida disse discurso direi que .sou de voto que se estabeleça 
o SR. MtRAl'CDA RmEmo :_Sr. presidente, se 6,000 cruzados de ordenado aos lentes, c que os 

se considera 0 trabalho e a utilillade de taes empre- substitutos sejão cont••mplados com o mesmo orde
gndos, que se dedicão ao ensino publico, nunca po- nado, marcando-se um tcu'lpo para a jubilação. 
derá parecer conveniente o artigo, nem lambem Finalis~t.odo aqui a . diséussão. houve-se por suf
posso ,·er ,na quantia de 1:6008' reis, um n;ol!\·o ficiente, e propondo o Sr. presidente o arti_go tal 
assaz poderoso paL"a attrahir a taes empregos ho- qual, não pass~u : propo_?- em seguida a emc~da ~o 
mens que na caneirá. a que são destinados ganha- Sr. Cruz I<'e1 reua~ - o fol . approvnda na ·· pnmeua 
ráõ muito mais : por isso é necessaricr. estabelecer parte - os lP.ntes gozaráõ dos honorarios de des
'U!ll:,._eslimulo capaz de os · move1; a deixar os inle- embargadort>s das relações das. ptovincias- e as
ressesr que . teríão na sua carreira, e pelo conttario sim lambem na segunda-~-· da graduação de des
não tere-mos lentes. e~nbargador.- Mas aqui pedio a palavra, e sendo-
. Mas não é só bastante dar o. q!Je teria na sua lhe co~cedida, disse 

carreira, é necessario dar-lhes hoOl·as, conformo os 0 Sn. BAPTISTA }>EnEIRA: _Como se votou que 
seus conhecimentos c &ervicos. Eu era pois de opi- os lentes tenhào as homas de dcsembargador,é 
mao que o·ordemido fosse maior do que os marca- necessario ~aber quaes sãoaquellcs _a que se refere 

. dos, e entendia quo não devia ser menor de 6,000 á votação. . ' " · . _ 
cruzados, mas a emenda do Sr.Cruz c1·eio que 0 Sn. A_IIAll_Jo BASios:~Eu_ :_ crciogu~oh_ o_ ~ 
concilia ambas estas . co usas, e por isso acho que é · h. h • d -- · · ·d d · · ód. 
preferi\'el .·· com pequenas alterações. E' preciso at- .roem, quesa lo OJe a umverst a e,n_ão p . ~_ - ter 
tender que c estes lentes não . hão de forçosamen L e a mesma gra(juação, que_ o desembargador tem, . só 
ser tirados do corpo· da magistratura, mas podem depois de ·12 linnos de scrviçó. - ~ · · '- .; · 
esses lugares ser occupados por qualquer cidadão, O .Sn. BAPnsrÁ P.EREtRA :-Seria • sempre bom 
que tiver os conhecimentos necessarios. . que ' V~ _Ex~ a!lLes de_ co~tinuar á votação,_ ~an~ 
·, -Uma ·alteração~ que me parecenccessaria, é que dasse_ler todas as emendas. - •.. . ._. : .. _, · ,., , 

· os .substitulos tenhãoo ntcsmo ôrdenado.: isto é - O Sa. PnEstnENTE:~As emendas forãojá lidas 
muito justo, porque o substituto dev!'l estar prolh- nesta sessão, .umas poucas de vezes;. eu creio que 
piQ' para ' preencher a primeira cadeira que vagàr, a do illüstre depurado está prejudicada. ·· . 
por -isso deveser)nstruido em todas as doutrinas, o Sa. P.AuLA. E Souz-_,:-A camara sabe 'o· quc 
que fazem. oi.üecto do curso, sendo assim mnis pen- v~t~;.~:-A · camara yotou que tivessem ~s lentes os 
sionado ainda do que q,s mesmosJeQte~, porque es-. ordenados dos desembargadores· ·das relacões; e 
tes não se . em pregão senão em explicar as doJtri- quiz .wmbeníqtie tivessem as honras.- Este.não foi 

· nas .. que ·competem-ás suas cadeiras, mas o substi- ~ . meu voto, mas é o que s,e venceu._ 
·· luto :está obrigado a entrar· na primeira cadeira 0 s ·F · F · · ·· · M •t · 1·· ·· · · : -:~:d~;;g~"r~ · e p?r isso tem.quefazer .• ~~it~ maior~s se p~z aâ· •.• Tb~a~~~A se n;sNl~~~e~' te.rl~:-;y;:!:%~riJ: 

desembargadores, e isto ~e. venceu~ é __ cóusa ela.:. 
c>" Nã,o âcho compatível com· a tranqÚillidade do ho- rissiilla; se a camara se arrependEm da votação não 

- ~:>Z~~r_n - li.~terato o- ter !alta de meios· de subsiste_ncia, sei, mas se se . arrependeu~ t(miára saber a raZão·~ 
· ;;;;:illas ·· não ~ póde ser hUcrato; ··ns amargu . ' · • · ; iwJ~~.LdignO-d~-
''' '\â"éomp~ii!'ãó a: falta do necessario;A irão to~a i\) as honras desses de quen1 foi mestre! E~.creio qui" 

_tr~ntqmlh~ade, ~ ,uma .. vez . q~e _deve o su})_stttuto ~aqu~~~~, . ({Ue é_ di~9 de . s~r lente~ . é dig:n~ de. ter 
_ empr~g~r-se só __ nestas :materxas, . proc~remos que todas ·. as. honras, ·na o só .. lis. d~~; des~b~rga.~o~s~ 
,_lhe . ~.ao,· · f~ I. te . o t~mpo •. ~ que .:'cont~~a se;l~~ fôr CA«J.~i~ tem-~e di.to·,~~usas. · q~e:r.u:.~- ~e~ deyi~~:~li.z~r; 
p~~~~o : de ~u!rB: · fórma_ procurar meios de vner,o ,PQts :: quem consu1010 o, ~u ~~m.P~~ !t~e.ll:·- ~lJ!~.~~r_o ·. 

~~~§}~s:o ,_ qu~~a _ q~e, e~le~~~~~~s~e o ___ IJl~:o ~r~~- ~irao~d~ t~~~~~!:Ji6rii:!~'~.V~~lf::~4;0it;t~~ót 
: ~ > Oií~~io .. áscbonr~ -.!! _ se~~s. _·cô~~enho, :que -.~ó:: ·n_~ 'ago#:.'~~tra.' vez :t-:yotàÇi.~ ~a: :-~~~ ~e a·~~ 
menté. !;e : lhe. conce_dao depo~s de l(l!Jté; l)Qrque as eslà arrependida~- - ' ··-' · ·· '"· -· · · ., .. ~ :· ' -
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SESSÍo· Etf?{f J)J! 'AG~j~fr~~f8!~~ . ·.. . ·. .. . .. ·· .•. '9l 
o sa. ~ur1s.u P~~EraA.:-- Emborl! ~~e;·iu!gu~. _ «Il~f~é;;~s:m; sr~;s. M: o Iinp~rado~ Ólanda 

como creJo, qu~ a m1~ba emenda estaJa·preJUdl- :remetter a v, Ex. a··consultainclusada·Junta do 

· :::ria~ua ~~~ ::S~,!~~~~a~a:e:~~0~e1~!~eria bo.!D :~!f~r~~~q:~~~ri\~-ti:Í!t~i~i~~:~!si~~~~r~ 
O Sa. VAScoNCELLos:- Sr. presideate, todas ao; outyos, em que p~dem a restituição dos djre~t_os de 

honras que tiverem os desembargado-res; quer-se· sabtda, que: pagarao na-~lfandega.~.e;;tll-~~te·l!~los 

~::a~ra~:~a;};~~s~s!~ a~~~::s~~!e~~~ .. ~~~!~ -~~C::.~g;.;!;~;~nd.h fe0~~~~x?~~~~J~l~iio:t~~~ · 
disso. 'fra&.Íl~e~de saber se está ou niio prejudicada CJ~e_nto,da ea,mara dos deputados; a qucm.t_ô~,e.ste 
a emenda do Sr. BapLísta Pereira, e11 digo que não ObJecw. .. . . . ·: . ... . .·. .. . , · . · 
porque é preci~ ·que so declare se, tendo algum . ~ De_ns _guarde~ á V. E.x •. P.aç~, 8 deA~~t() de 
tempo de sernço poderáõ exercer o emprego de 1826.:- Vts~nde de Baependy. -Sr. Tosé;!\i«:~~~o 
desembargadores, pois na. fórma da emenda do Sr. da Costa Agu!_ar de Andrada. » • . .• ·. : ~.- ·. 
Baptista . I)ereirl!, rodem exercer estes emp~egos, • Forão ambos mandadas áco1nmissão 4~(~~n.d;t_. 

·passados certos annos. · .--. · · Leü depois o mesmo"-Si'~secretariõ:com;peroiis:.. 
f.? Sn<TE!XEinA DE Gouvh :-Eil" entendo que são d3 camarq. este .. . · :·".:':' ,.;;~ 

está preJndtcada. E se se quer fazer valer a idéa • ._,.>é; 
que podem servir OS cargos de desembargadores, Ó « PARECEI\ ·· 

isso contra · a conslilltição, pois diz que só poderáõ u A com missão de leis regulàmentares, é de pn:-
~:~:~~~::r3i8e~~~~eia~ei:~~::.o de justiça os· mem- reccr, que o projecto ·de lei apresao lado· p~lo .··Sr. 

• deputado Vasconcellos sobre o estabelecimento do 
O Sa. VAscoNCELLos:- Eu não entendo como supt·emo tribunal do justiça, vá iniprimir"se; para 

se ache tanta co usa na constituição; A mi nh:a con- entrar em discussão qua_nto antes por s_ua 'mat~ria 
sliluição. de certo. não tem isso; ou está errada. urgentu. . . . . . .. 
. Pois um lente, que quizer c1ercer o lugar de julgar « Paço da camara dos deputados 9, de A15osto do 
não poderá entrar em uma relação? 1826.- Assignados os membros da commassão. » 

O Sa •. CLEMENTE PEREIRA : -Eu queria que fl. -Foi approvado sem discussão. . ..... ·.. . · 
casse isto adiado, porque a ma teria vai-setorna(ldo J>~sson-se cn!Jto á ~egUJ1da pá~te da ord~!" d~~ia, 
de consideração. E' preciso que entendamos ó ar- a dtscussão do prOJCcto de le1, parasocouo.das 
tigo 163 da constit11ição . (leu.) O -que se quiz foi viuvas, e filhas dos omçi~es mili.&are!~.~ç~~-.,~ ... ! ....... ~~ 
conceder aos lentes as honras •le desembargadores se pelo art. lo da nova redac~o. ,~ ·'r' ..... , ; , .... ~·~-·~"~ 
das relações dosdisLrictos. .. . ·. · · · « Art:-VOgovernoficaautOnsado, paraabon~ 

O Sa. TRÍXEIRÁ .DE Gouvf:.\ :-A minha consti- peloscofre~nacionaes, a titulo.d.ê;#J9.nl~rpio~:.e,~.[~1!1~; 
tuiÇãô ·traz · mais· isto: nestas relações deveráõ en- remuneraçao. t1e parte de sorvtç~. ás.VIuyas,_e;or;-:';; 
trar.os . mag~strados que tiverem servido lugares de pbãs dos OIU(!iaes combatentês, do, exercitõ •·. do 
magistraturJl. ··.·· ·.· . . .. Brazil,, que sempre seguirão.a' énusa/do.irnp~rió, c 

O sa~ VÉRGUEJRO:- Eu· tambem entei1do, que daquelles omciaes~ que; servirão/·.~:-inorrerão no 
a questão deve ficar adiada, porque .é de muita Brazil, antes d~ indepi.md~ncia,a.'D.étadc ~o;s~l~o, 

pop:~~~~tg·o _adia.mento •. ape~atd~ apoiado,. nã~· ~:S~cd':e;~ie~1~f~~!:a~~:.d~!~~d:~}é~.J:;~~~~ 
passou, ·e como ninguem maisJallasse, perguntótf Dezembro de 1790 ». '-; ""'w ·"'~ .. 
o . Sr; presidente se_ os lente~· gozaráõ-unic_amente- . , Sendo lido disse . . :'• .'"Ú"' ' ·. 

d!l:s:, l1onras de· ~desembargador~s; /~icidio.-se que ·. 0 Sn. ·~~IÜNDA ·• CAviLC.\NTI ~:,· ;,: :o,~e9 -J»t:ojeelo 
s1m; fi:cando asstm declarad~ a v?taçao precedente. ~stá admtt~tdo_ como oml!ndn. a e~te~ eu~q~e~a q_ue 
.E contmuando; a pr~pôt'.amateria_dasemendas.:.·~: se .·consultass~ a· camara·qual;deyE!entrar•pnmouo 
.do Sr.·· Vergue1~o .fot approvada .na, palte que d1z-,-.-; ·em dis~ússão; pois· que o me11 Q IIJÍ.j~·concis~} e in
sem .aecum~l":,çao de o,utros ordenados : · a ·~O'· Sr., teiramente · ditterente. deste, ·. e liãofme· parecei- que 
Bapt1~t.a .. Per~1ra .. · emquanto ~on~ede ~IJ ~ezs ,· aos se possa: bem di~cutir'só~re ambos~ ·"' ·· ". ··· · n ·· , · ·;' 
su~st1~utos, .Julgando-se preJudtca~a .a. dtfferença· ... ·.·•· · O ·sa .. PniÍsiÍ>ENTEi~'~}egilrJõri~/i.iãO:.a'éhuit~ 
aht fett;a entre os d~ "S •. P,aulo e Pe~ªl!lhuco,.se!ido .para pr~ncjpªl disc11ssão; sen~õ;e~te"P.!óí~Çt"d~'po~s 
concedtdo ~o .séu Illustre auto~ . ret!rar a ultlm~ que A ca_mara óju~gou Õbject.C? ~~ d,~.l!b,~r~çãC?~·.enão 
pa~te . . ~ser~ o gr~du!idos segundo a let da 2Lde}a • póde ,ser desprezado 0 outro entra como emenda •. 
-ne1ro.de 1805·---Fot t:a:mb~m approvado o add1ta- ..... · .· · .. · • .•.....•. •'. , ' · •. ·:", · ··v .,.,. •; · c: ·1 

mentó; ·do. ·sr~ •.. P~ula ·.e Souza~ · reprovand~-se .ll,s O_Sn.. AI.llEIDA E #"BuQu.~~Q!J~ :=~ .... êF·,P~~~~[lte, 
emendas,~quearbitra.vão5QOSOOO.e:tiOOSOOO t'S.L ·.·• 1 quand~ ~-pparcceu. pela pnme}ra"vez_o,jpa~e,r,.~a 

Antes de .. se passar ~.segunda par~e da_ ~rdem do: ,co,mw•ss~o. Pl;lr~ -se, CRI_lP~~~r .. aS}'.I~v~s, :r e .orpll~s 
dia, .o Sr. · secrelario. Costa • Aguiar deu conta dos d~s .~.l,Hezaes.mt!Itar_e,s_ uwa s,u~~Js~e~_Cl~,'- .!l~e, .. a~ .11-
seguintes ·. · · , , . . .,: · rasse,,.da. ID~~~na. e,zp..,qu~ .se,}lClJ"':Yéi.O•,.~.~o .. ,P!Ld.e 
· ~· . op•·•c•os ~eixa.rde manzfestar .. os Jneus sentlmentos, para· que 

·---:--:::---:--c-c--:--.:-.:7-'--:-=:=7;--;---.,.,...;.77-,;.-=--=--='-~.J..oL·.Il· ·~· _·go<>. !'j.Ó_jQS_~ncaminbadÔ de~ uma máneira~e 
« n11Il. é.Eim •.. st-:···s: M:. ·~lnípeiidôrlllâtl~a n~~.lto,uve.ss,o gr:~~~e ~~m,t?!,~,~~.-~~s.c:.~s.s!l~,-D?~~,~!Jl 

.rcmetter a. v .. Ex. o·. orcamento dâs ren.das e'des~ fi!lJ . ~ssen~O!l-~~,- ,qtte .. e.ra,,.J)~~~S~!!!? 1!~ P,!!>l~l?lO 
'pezas.publicàs no .a:nn,o ~Üt~ro ·~~~~' :qu~ ';y ... ; ~~.: 'de.le1~ Eu.4eseJar1a,. que enlã() .se. hves!;efa~últado 
pedio •. ·.deordeQ1.da ··camara,dos._dep,uta~os;no.se~ J()g(j~:àp' g(rvetn?.'~•,p()d~f~::'iii!M~l~x~a)i2f,~~.i~~~e 
om.ciéJ >de 14 • de 'Julho':.P,roxiU]O. Pitssàdp~ :afiijl,de-i ,il<;~s :oviuv,a~, deJl;(nl?~}l.S~ qt~!l~~~'9<!~"~~f"\~9 ;);~l!~~p~, 
v; Ex~ ()-levar .ao co~h~cióíentó da: m~smá' ca:niara. ,te~ll!IO. ·po~. Sll.il.'WC!f~e~d~JXa~q: ~~ •. sw~s :Jii~!!.t,~l? J!O 

(( .. De9~: ~~ar,da . ·á ·X~ _E; 'I:: ~~ç(), 8 .!I e ;AKó;s~a, de. .~!>alldo,no,,, e.· ná.·~~~S~IJ.a: '~s.~e,wq,IJ!J~-;~ .. ~)IJ;I):-
~f2~~~·-~~:i:rdrl:d~~Y;7"··~r;.los~R•~.a.tdo ~g!ód.;~j~~l~~ábd,jo~~~~{i~'fl~~~'ioiWt:~~~~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 9 de 9 

meiro artigo, porque se d~sYia do primeirp,ponto governo póde soccorrer ás viuvasá custa.das_rendas 
principal, que era .. soçcorrer de promplo essas publicas, mas para não deixar uma latitude indc
viu,·as, ;c filhas ruisera,·cis cos ufficiaes, que lhes terminada, seria bomdizcr-so quanto ·)la de ()'go~ 
não ·puderão deixar o soccort:o ncces::arío. ,·erno poder dar. Por isso acho, qúe ~c de,· e dizer, 

O projecto in,·olve·uma cousa inteiramt:nle nlhein quo pt'ltlo uar até a metade do soldo,· deixando o 
da matel'ia. O primeiro artigo diz (Leu-ó ). Enacbo, mais á discricão, porque não podemos suppôr, 
que o monte-pio. está muito impropriamente tra- que o governo· queira dar· C('gamente, :>em attenção 
zido para aqui, e não menos-a remuneração de que ás circumstancias, Cl!J que cllas so achão; A:!hn,·a 
se falia. O r.oonte-pio é estabelec!do á cust11 dos até maisproprio que se detcrminas~cqüc o governo 
contribuintes, cada um concozrc com a sua quota pudesse dispôr de ccrtasomma, por exemplo de 50, 
parte, c por consequl'DCia a viu,•a entrãot.ambem ou 70 contos de réis, fosse quanâo fosse, mas quc
nessa:contribuição, porqil1! tem dheito ao soldo do ria, que se determinasse desde já o soccorro ás 
seu ui:uido, e mct;~do lhes peztcnce, c por conse- vi uvas indigentes, e desgraçadas, parecia-me isto 
quencia, morto o marido, vai buscar uma cousa melhor do que •!onfun~~c;ut~otne-pio, e a remunc
por tlireito·proprio, c para que tem concorrido. Isto raciío de scrvico!l. . · · 
que ·nós estnmos a fazer agora, não· tem nada com Não posso "convir, que isto seja remi.meiação, 
o monte-pio, que é uma cousa mnito . .9iversa. Alem porque se nós não sabemos quanlo: dc,•ão ser as . 
disto, \'em-se involver n remuneração de serviços, remunerações, n~m por que lei t>llas. se de,·ão re
e estalwlect!-se aqui com'l regra a lei de Hi de Se- guiar, comn poderemos já designar que isso, quo 
lembro do 1'790. Nilo mo parece i~to muito prnprio. lhes for da•lu é em rcmunernçà•> de scn•iços 'l Nós 
Eu descja~ia que o governo pudesse em prompto temos unicamente lei, que regula o soldo que devem 
~occorrer a e~tas viu,·al', embora.dei>Cis os ~erviços tel· ... os reformados, mas isto ·não póde entrar em 
d1! snus maridos s~>jito remunerados. A rn1.ão por- linhn de_ t:ontn, quando se tratar da lei da decreta
que cu me pronuncio, e pronunciei, st•mpru que ção dt• remuneração do serviços •. · 
devião eslas \'im·as, c orphãs ter estes recursos, Esta ó a minha opinião, e por isso não approvo o 
foi pnr,n que houvesse pessoas, que de melhot \'Oil- arti~o, e dccidó-mo pela emenda, de dcixat·,ao go
t.ade sirrilo á naçi1o. nrno a faculdade do soccorrcl' a estas vi uvas, se 

O homem, que vai IÍ guerra certo de que sua isto ~e t.ivcssc feito Jugo talvez se ti,·cssc. en
mulher. c filhos terno soccorro i1s suas nccessiuadcs, xugado mnita!l c muitas lah'Timas, mas nós qni
afndn . depois dl'llli morto, cozri mais corng<'m irá zemos fazer isto mais comprido, tah·ez por assim 
atacar' o tnimig'o, arrostnrií melhor os perigos, nliris l'C julgar mais nccesgario, seri.ntluito melhor ter 
·nãQ sendo à ~ua f«milia soccorrida, nfto foi ~c ini feito . assim a lei de principio, e não fazer uma em-
de b,oa vontade.· Se vir que a sua família Jlca ao brulhada como está. · 

' 'abandono, cllc de cnrto m:nch:mi ue~:mimnão, c . o S1t •• S~uz.\ FRAXÇA:- Sr. presidente, no_ g~
constr'tmgido, mas se '·isse, que o governo soecorria verno absoluto tudo orão mercês, em nada se tmha 
a sua mulllf'r, e filhils, clle iria morrer muito des- 0 cliz·cito ou a jusUça; presentemente que' temos 
cancado, comaccrte7.n de quo a snn família ficaria um governo representativo, nada de Jll.crcêS~ si:
ao âbrigo da necessidade. C{lmo pois se irn·olvem gamos a justiça, não se }H'CCisa de iázc:r esmolas. 
aqt,li tantos negocios, quando o presente, por sua Partindo pois destes princípios, é que cu já' oll'ereci 
nahirezn, devia ser·simpks? . ao projecto uma emenda, anles de se reformar, c 
···Eú ·,:não- sei para que isto se confundo com a re- que julguei dj3via ser a base, em que e~ta l>!i se es

inúnefâçào d'e ~erviços, nem aclopto_ tal mnnoira de tribasse para soccorz·cr .-ás Yiuvns, ê órpl1iis 'dos. 
os remunerar. Eu creio que quando se rcmunerfto· officincs. militares' I~stá de ·mais· determinado por 
sen•iços, não se attende só aos annos, e'ás Patentes,: lei _ antt~riot-; · que os officiaes sejão rcmuner<Jdos, os 
porq~e: ha ,;Jliúilos militares, quo nunca sahirão de que tiverem de 25 a 40 annos de serviços feitos á 
suas· :ea.s~~. qua.1dooutros marcha tão paran campo· patrin, a lei dá um posto de accesso, que H1c·s·fica 
da bat~lha,,deixando suas familias, para a defeza da' pertcncendQ; áquelles que· não; têm 20 _annos de 

· paL!:'ia,,e que além di;;to Jêm concorrido para o ser-· serviço, salvo, se forem· feridos i1a defeza· da nllção, 
vi co-- da. nacão-. :até á cus la de sua fazenda. como· se determina que sejão reformados ·com ·a terça 
múi~as vezes, acontece . .A lei d~ remunr.~ac;ào dos parto do soldo da patente que"'tiverem ;· ora; ·é poi'
!õC::~VlÇOS~ ·!ta de se fazer, porque e neccss_arm, sendo, t.."into claro, _que a mulher ·do official militar que 
certo ,,que .ate agora. qu~ndo :-;e requerta qualqu~r •fiel)· viu,•a, merece mais attenção, por parte do'seu 
rem~_neraçao ~e ser~zço Ja . a consllltar a U!Jl tr~.- m~~:ao q11e morre no campq da honra;() se lhe deve 
nal, ,o tp~un~l co~sultava como lhe par~cw, e· a dar·maiores soccorros do que áquclla,vcujo marido 
r<:!llt1.n~r~ça? s~ f~zta segund~ a ge?e!os1tla~e do nunca foi á campanha; c· só tem fci~o serviços 'nâs 
-go_v~~C!' a h~ se h()uvesse le1, dccidzr-se-hJa de praças, ainda· que viu v a seja, a es~1 se:deve dar'me
ol1tr(), m?do.-- ..•. ,, . . . . .. .·. · . . . ' •adedo soldo~ como· alimentos~ ·mas nunca o mesmo 
: Nãg . ~~ consta; 9ue e;tista alguma tabel'a de re-. que á vi uva do• offi~ial, que se 1 ~acr!fiJ!ou ·pela-~àu~a 

.. mll~er~Q~~O de ~ernços, o conse'ho cln. faz~nJa co,n- ·de sua nação,· expopdo a· proprm vJda~ ··• ·,. ·' · • •." · .. 
sultª . como lhc.pa·rece:· e entretanto o govemo da a , Assim é que me parece, que a commissão de
uns .·mais, a, outros rn('nos, conforme é a consulta: veria ter- emendado· este· artigo. poz:qne assim se_ 
g~r OJ;a qqena . que se tratasse SÓ de SOCC.Órrer âs guardava .na justiça .a igualdade, remunerando OS 
vm!as. 'l_sto ~ão é novo, é soccorro, que mesmo. o sef\'iços, segundo •:Hes merecem~ Aniort~ d9 <ifii
antlgo · go,\'erno concedia a muitas VIU'\"as. Eis o cial não den~ p()r si sitnplesm,ente sé:rull1 tii~l~ de 
q'f_Ç .. ~f'.sl'jaya .. :l)eixen'u~.s -a bi~t~ria d? monte-pio, ·melhorar. a stt( f~t!lilia,_ . ~Ué ,deve ter ç~n·c~rrido 
d~t)temos .a re~uneraçao de ser·nços~ tsto pertence par~ o múnte-pto; ,Ist~·stm Jh{l ficaperteJ)ceHd(),.e 
;~; o'!-.t~a, .. Jei~ Estás são a·s razões, . I>Of9ue me decido este .. é· um· Cilso ; ·mas o õ)fidal, qu~ tem, .S~{"yiÇó,s rç·
-~.J,ay()r, !Ia emen,da do. Sr. Çaválcant!, e quero, ·que le\·antes, 'deye . 'de ' ,ou~ro Jll.Od~ -serre,t:on!p~ns~do, 
.~~ 'a~«;~p~e :~.slil~ .lll_e!!i_d~. ; q';l,e ~Íl dévia .ter sido :a do~ .não s_e .póde deixar de fazer eSta dilfcreriça,.' l)isse- ' 
_p~d~ !il~~dEf ~ prmc1p1(), 9~seJ9 que s~ qiga, ~e o se que fiqile isto ao, ex,e~)lth;<>, m,a~ ~.~~·«?O~~ ~n;t~-
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neraçã~ deserviccs; ora, Sr. presidente, o.dlnheiro 
d~ nnçao não se ha de ~istríbuir fem 'ütú Jil~nó com
b~nado .. que só. ás. cnm~ua~.pcrtcnccorgal,li!'ar, e 
nao estamos em eslado. deJazcl:" esmolas a quemn_ão 
c.-onvcnha, esmolas, faça-as cada um do seu mas 
nunca do que pertence á nação. Portanto não~éon
cor~o, uem cem o- artigo como . est'á, nem com .o 
addttamento: .. · · ·- - · ·. · 

- '- ::· . -.·_--- ' :.,-_, ~· .-- ' ' _._: .. -• ·::·_ :'~,~~:·_-l __ - .:· .... ' 
:VeJ:o a.es~.~empo á meza a seguinté emenda do 

Sr. Lmo Çoutjnho: · . · 
« ElliENDA 

sido remettidos pelo,governo a ~sta camara, e 
contei coin muitas outras~ que estarião 6m:l'deo
ticas _ circumstancias nas. pt:ovincias~ ·· Cióé'ocntit 
.contos de réis, .remcdeião duzen.tas· e cinco'c~ta· rá
milias com duzentos mil .. réis cad~ ·uma, eontando 
essa-quantia como a medida pa·ra estes soccorréis. 
pirá algum que fica muito arbítrio ao 'go,;erno para 
a])nsar. désta . consignação. · . . . ·. · · . · 

.. Sr. pr~sidente, eu tenho já mais de 'ttfua vez 're~ 
pondido li isso. Embora abuse o go,;érriô 'mas Cáià 
sobre o governo a responsabilidade dos· inales 
que . nisso houver, e nao sobre nó!õ.(Não Coi. inais 

<< ·o governo fica autJris~do para fazer abona~ ouvido.) . · · · · ~;~; · 
pelos cofres publicos, ás vi uvas, e orphãs indi~en- · F aliarão tambem sobro a :ma teria. os Sts. Ba:. 
tes dos otliciaes combatentes do exercito .do.Brazil, ptisla Pereira, e. Ver:g_ueiro, eigulihnerue nãofO:~ão 
•tue .. S1·mpre seguirão n causa do U1·azil, e daquelles alcançadosos seus dtscursos. • ·· •. . ·. · · -· · · · · .. .,· 
officJaes, -que scrviri10,. e morrerão no Drazil antes E ullimanelo .. sé a discussão, propoz o, Sr •. presi:. 
da independencia, a metade do soldo que percebião dc.nte o artigo, c pass<!u,sa!Ya a_ redaeção, é st.Jppri
os seus finados maridos, ou paes,_ no caso de serl)m nnndo-sc as palanas..:.. a t1tulo de monte-pio1 ""'7' 
reformados segundo a lei de lo do Dezembro de julgando-se {'rcjudicada a emenda do Sr. J,ino Cou-
~190, c?m a condiçi1~ porém de que se descontará tinho. -
as ~rphas, o !;O Jevarn CJ?l conta , que li\'erem ro- Chegada a hora, deu o- Sr. presidente para a 
ceb1do ~uando houverem de ser pagos dos ser\'iços ordem d() dia: J.o Segundas leituras de projeetos e 
de seus finados 1,acs ,,. indicnções, e primeiras leituras dos que estão na 

Foi apoiada, c.havendo 0 seu illuslrc autor pro- pasta, e do quaesquer out.ros, que se oflereccrcm. 
· d' 2.n l,m·ecer~adiado sobre o requerimento de Fran:. 

n.ut.tcJadu um IScurso. do qun~ nada se póde col- cisco Din!' tlc Castro, e.leitura de'outros parêcercs. 
llg_Jr pelo que f!SCrCYCU o tachJgrapho, disse se- a.o Conlinuação da scgnnda discussão doprojécto 
gumdo-se na palavra de lei sobro o curso jurídico. 4.° Continuaç.=.o da 2• 

O Sn, Ho~LA~DA CAV:'LCANTJ: -Sr. presidente, discussão do projucto de lei S(Jbro os ·soccorros.das 
nunca me f01 tao se.ns1vel a falta de expressões, viuvas, o fllhas dos omciacs militares. ' 
para expor .~om encrgta os meus sentimento~. c~mo. Le,·antou-so a sessãô dupois das 3 horas.-- Jose 
nesta oct:astao. que me proponh~ suste!dar, a m!nha; RicaJ·do da Costa Aguiar de A1lárada. '"' 
emenda ao proJccto em quest.ao. Na o c nunha. . -
intenção u·n1ar aqui de esmolns, e nem sei a razão . ,_-_ . 

. porque t.em-se n('sta camara qnerido dar a esta Se!i~6o em tO ·de Ago~'~ 'de.·tSst8 ·: 
lei outro cpit.het!), que não seja dclei de just.iça., ' -
Nem menos proponho-me ad,•ognr a causa dtis mi- PnEsinENcrA J?O Sn •. l,EnEÍ~~-nA.~~oun.Eri:t: 
Iitares, mas snil a cansa da nação. . - . 

Cidadãos que se dedicarão no serviço da patria toda Feita a chamada ás 10 horas da manhã, acha-
a sua 'Nida, o que em consequencia"de sua probi-, 'l·ão ... sc presentes 59 senhores depu~dos, ~falt~ndo 
d~dc,: deixarão as snas familia!.! na in'digencia, não com participacão do !UOlestia os Srs..:l\lirandlr"'Ri
sao ,credores de esmolas, são credores. de justica'; beirp, . Mcn.des Ribt~iro, Silv11 ,.Guimatjê~ •. ~Ledo, 
cjua~do. se !idvogn a causa de i~dividuos de. quê a Pizam?, .Cunha: Barbosa,. S.ilva-,T~ll~,. 4!J~Usto, da 
patr.1a prectsa, não. se advoga causa particular, Silva, ~ricio, Nabuco e.S~~xas, ,e_SE!l,D\Paf.t.u:ipação 
vamos ã quest.;o.,· , . . , . . qs Srs. R~iiwut .e>Almeidll;e. Ça§_ti-o.:;..::.; · icr, 
.. O Jll"ojecto da commtssão tem-confundido as re.. Abrio-se a ~«;lSSão e_ Ioi approvada a-ac:,t~ ~a. ante
f<n:mas dos militares,cansados com, o antigo monte-; cedente ~epo1.s de hd~ pelo Sr •. #.llllJO V1anP.a· 
pio, com rétnuneraçÇJes do-~erviÇos eltraor(}inai·ios,: I!DmedJatamente pedto. a palav:ra com urgenCJa, 
c .c.om.socco_rros-pre~tados ã indigencia •.. ·- · --- , ·-:· : ~e , or1:m por estes termos ..... · ,,, .:· ,· ,., . 

'A carriarà tein'em éonsequencia.divégidotanto: ()..Sn·,. MAncos ANTONIO:~ Sr• presidente, não 
em. jdéas, que não .«!.á esperanças do se pocler C9n:., .pretindO' que' OS deJictos· fiquem~_impunes~; porque 
.s~guir. ~a p~~sér.te sessão pro,:idcncia~alguma~."'que nãoha cousa-mais;pr<'judicia~'a':qualquer. sccieda'de": 
vao.:mt;Jlhora~ ll sorl-~ de gran_de3 numero de· des:.. essa ·era a donlrma dó 11m dos mats celebres 
grll_Ç~'!as •. ·:qile., têrn.diteito .a .. l)~ só!<corrÇ's. da ri,aç~o,· philosophos,. ,da, antiguidade -,.._N,a&~~-· dcter;üts' im.- · 
e quc;d~lot)gó t(!mpo.anhelão n!)ssos trabalhos, ~.a., .punita,te,. qua.'l~mp,e1· ad.,1{lferi~r«tpr.ogr~di~Er..7 
. c~p~!~riça lle, ~e(setls)nàles termin(l'd~s; Eis n raif(o ),>()rérp · sendo, opinião , .de gtand~s- p,ublici~tas, _que 
pºrqu,e _me :propuz ... apr~sen~r a mmha emenda," cumpre iW,-bE)m, do estado SCJàQ. ·.perdqa9os. cs 
qi_1~ ri_ãó ~_gillra _catls·a_mais .que uni.mei.õ df! justa-, ,-c~i111inqsos · q11anqo. ··estes. t'rm. feito. ;imp9~tapte:s 
n;t~p_l~ rcm~di,a~ a,_ indigencria até que na .sé~!nte ,servi~~· á. 11ação' I)U, são.A,o~dl)s_· f1e~ tale!'t9s,-,,dc 
se.~S(lQ. !!C. pos~a, tra.t;tr •. desta .matet:io~ . c,om a ma-. que,~ pode!D )'Csultal'r·Y.antaJOS~~-P.royeztos i1; ~Ç~Q; 
~t!!"~~~ - qu~-"(l:Ser .. O.p,roj~cto damú!l;~a t .men ·.: ;St'~niiJ«}~~-~ O. ~ig~PAa_ 
e · c'Qrisign~r . ~incoe!}ta c~ntos . d~'r~rs a.~~' o fim: ()à) j ustiçil; ... que .. pó de . fas~in~r':se .. ria .. , \jmp,osição_.,;das 
sess~o . ~e~ in te, p~ra .serem .soccogitl_as 'a~ ':Í'.l\'a~, • JlCI~as. es~ou., co~ye~lCido .. ser .~~ :ne~sipad•f;-que 
e orphãs irid1gentcs dos militares, qui}· titerem·ID,or-: a:s , reli\Çiies prO'=iDCJaes ~xet:cl~:.m,f_CS!!ie , . p,oderk a 
rido·nos~rviço,da naçào;·E5sa'quantiã é 'certamente! respeito ,dos,; ~.e!ingu~nte~ de. ~rim~ .Jile)]o~,:gra.r~~ 
tão' modiea. •que me parecê não ôeverá 'desfalcar o> e sem pat·le como_ at~ ;:tgor~.tem, . si9o;,prlltjca(}o.1 oo. 

nosso· estado:·de finanças. ·por 'desgracado que;eue: A razão da. minb'a proposta: ·é porqu'íCas· aut.Qri-
' seja. Qtiando' à -dct.eryninei; li~e em·vj§ta~o nuirrero: ·dades·•judiciáf,\s -'dà próvirir.ia~ da- &hiâ têcrn1êníeri
. de 'reqoel'imeutos. dessas. vi uva!!, e orph~s, que• wm; . di do, que: depois d.e publicada :e júrilda: a coiisutüfçã'o 
" r.r: · .. ,.u,~:: : ,, 1 :• --· - , •. ,.,." .. . " '.,;; , • ,, 1":, ·· · ·• ,_" 'i-:· cc·: ift·t<:::.-;-:::: 1(,_.,,, 
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do imperio; em respeito·ao aTt~ lOln; à:não ·podião penharmos;um dos n()SSOli -mais .Sagrados, deveres, 
os tiibuoaes ·de ·justiça ~xercital"' esse. poder de que· é .!l ·guarda ·das garantias, dos nossos concida"" 
·remeuir as penas, considerando alguns magistrados dãos. Senhores. a perseguição declarada aos meus 
se• essa remissão da privativa competenciado poder constituintes do Ceará cootiriúa. e já parece que 
moderador~· Porém julgando em vigor todas as leis tende . à acabar com aquella provincia. ·São . bem 
existetit~~ estoti persuadido tambem que os desem- sabidps ·os. horrores commettidos contra ét,quelles. 
bargos· do· paço craados'nas.respectivas relações desgraçados povos: já nesta camara apparecerão. 
provinc-.iaes podem continuar no exercício da agra- os ::-eus clàmores : e nem essas vozes de allli,cção, 

·ciar·alguns réos em conformidade da disposição da nem o ·io.teresse~ que tã..> vivamente-aquL.se ma
lei civil.:- . . ,, oifestou então, poderão sustar o progressO do mal; 
.· Estóu na;intima conviecão. que se não offende a antes parece que mais exacerbárão ·os carni
lei fúodámental no artigo'precitado, porque decla- ceiros algozes dos infelizes ·cearences: outros e 
rando essa attribuicão do supremo chefe da nacão, outros.navios se carregão dessás victimas võtadas 
não.iem ·derrogado "leis estabelecidas -no. império. á: morte a· máis crúel e barbára. , 
Antes se deve 'presumir ser essa a intenção do poder UHiinamênte cb~ga uma embareaÇão que apenas · 
moderador. ao qual deve sér muito grato que todos traz· a metade dos que lá émbarcarào :- e ·em 
os'séus;-súbditos,·aindadas províncias as mais re- g_ue miseravel estâdose achão, meus senhores 1! 
mo tas .participem- ·os saudaveis effeitos da sua be- Eu não posso crêr, que o governo· tenha approvado 
nefiéencitl •. > . . semelhantes barbaridades ; isto só nasce das auto-

Creio· alem disso ·ser assim necessario á tranquil~ ridades- daquella provincia. E'· impossível que a 
lida de do imperio, porque não só importa que a intenção do governo· seja d'éspovoar o Brazil, e 
autoridáde ·central tenha. toda .a força, como seja encher .o mar de cada_veres de desgraçados · brazi- . 
bemquista nos lugares os mais distantes do-centro leJros. Portai) to Ç . em • abonó do ·governo que eu 
·do'_g()verno; para cujo fim muito concorrerá o faço esta indicação~ (Leo:-a). Julgo''que ninguem 
'perdão da pena em seu- nome aos réos, que não se opporá . á sua urgencia, e que esta niàteria 
podem ·por sua pobreza recorrer ã cõrte e supplicar por si mesma se l'econiinenda.- Eu_, uno a 'minha 
o favor de 'serem agraciados. Por esta proposta voz á destes miseraveis- cidadãos, ·e ·· imploro a 
julgo ter s~~;ntificado · o dia de hoje. · esta cimara, .. haja de defendel~os e amparai-os ; 

Dito isto leu e _enviou á mesa a seguinte já que parece que estão _.fóra .de toda a protecção 
das leis e -das .autoridades. 

« INDICAÇÃo Dito isto Emvioll á mesa esta · 

Proponho que o desembargo do paço, ou reunião . « INDICAÇÃO 
do regedor, chanceller e aggravista mais velho das 
relações da Bahi~ Pernambllco e Maranhão, con- « Proponho que se exijào ·do governo··afinfor-
tinue,~ conceder, na sexta feira da_paix.ão aos réos mações següintes·; para esta camara deliberar. o 
de crime_s menos graves, e sem parte 0 perdão da que entender . a be[ll d~ -unper,lo e dos )ovos : 
penav-ein conformidade ·da lei.- Marcos Antonio · « Lo Que numero de recrutas tem vmdo do 
de Souza. » Ceará, e destes;q_u@tos têm morridQ na viã:gem, 

· · · · · · · · · · · e· quantos aqili" nos liospitaes. 
·. ~·Se~~~ á.pôiad~'a. u~·gencia requer!da, e aberta « 2.o A quánto 'montão as despezas feitas com 

~~~e ell11,. a d1scussao, oppoz-s~ dtzen~o .· .. _ os transportes destes, e ení quantos transportes. 
O, Sn. Cauz FERREIRA :- Sr ~ presidente, a ma- . . « 3. o ::ie tal recrúta é ou.não medida do governo, 

leria desta indi~ção é fundada em rigorosa justiÇa: ·.ou do governo provincial, ou offerecida'por este. 
eu a ~fenderei, porém acho que .. este. objecto está . « 4. o Sé continúa esta recruta,. ou sê ba ordem 
intimamente ligado. ao· .. do- -projecto, . que. veio do ·suspensiva, e de que· data.:..- O· deputado Moura. » 

. senado; sobre a e~~<:_ução da pen~de m~r~e, o _q~al · Sendo }lpoi~da,.:_,e appr~:vada. a ui-gencia' sem 

. ~~-acha. na commu11,o de leg1slaçao. A .. commtssa~ a menor mpugn:~~o,. fez:-s.e .2• leitura; e propondo 
:Ja. tem prompto !>:parecer e euest~u .e~~rrega(jf? 0 Sr. pz:esidente .se ·so julgavà a materia digna 
~e o apres~n~r a _camar.a. Parece, P!>lS que·o. melhor de· deliberação,, assiril- se decidio. _Depois do que 
~.qut) e~ta.mW.caçao fique reservaiia para ser tratada levantou-se .e dlsse ·. · · · : · 
J~nlamente~com_o projeC~ do senado.·com que tem . .. . ; ' . . n·· :. :_·S · ·d· '· _ 

. toda a a!fimdade ;, e por tsso declar~me contra a . -~ Sa. ~us:oDl'? ~As : ~ •. pr~sl ente, . ~u re 
.. urgencia. _ · . . · ·. . . . quell'o. q~e esta mdicaçao nao .· seJ~. submett1da a 

, : . · · · · · • -- . · · . - · · comn;nssao alguma, para: ter o- ex1~0 de um.a que .· ... o. Sa.. YASC~N~ELLOS .-Senhores,_ .mats tempo Sfl ha' alaS: . fiz ' sabre este mesmo . Objecto, • a qual 
·gasta .em . deculir sobre a urgencta , d~ qualquer ·ainda. se .. acha ,na. commissão de constituição. A 
.negoc1o, do_ que sobre o mesm~ neg9c~o •. E _9ue crise é urgentíssima senhores. resolva a-camara 
se., segu~_ em declarar-se. UJgenre ~ta 10d1ca~ao ? e- toment.,-se as .;;medidas .. mais . cnergi~ . para 
.Nada ma~s .do qUD .passar. logo â .2& le1tura ... Portanto. atalhar esta calamidade.; . Toda a camara está· suffi· 

·. -~nehão-~ ~stasJfo~iniilas •. e mand~se já a ~ndicaçãó cientemente inteirada.._ das desgráças . do .. _Ceará : · 
, . a com'!liS.c;ao,del~lS regulamenla_res, a q;ue pertence dê. caiJá. :um o seu voto independente ,de: pareceres 
• .e dep91S~.tr~taráda s~a matena. Ass1m vence.~se das -commissões. Acudamos. senhores, . a~udamos 

: · .... ·~mpo. (.Apowào; ,gerat.J : >. -'. · ·.· .. · • . :com promptidão ; .que se:hou\"er dem_ora,:póde ser 
'.,~';-z;.Pioeeden_d~se"'a:votaçao, }~1;--a.ppro.va.d.a. a ·~ge~-: que. já não 'achemos -a: quem . vamos soccor.rer • 

. . •f:la\'õ e -depolS:de ifet~ a~ lelt.llra,o;~foL ·'a. md1caçao .. ; 0 . . - . . .. · 's . · · · -' · · · · · 
.remettida á-éommis..c:ão;:.àe.leis"ie~lâJÍieJitaies -·, · · SR~ ,V:A.Sc9NCEt.Lo_s-:- .r-• presl\ien~. ]a -~e 

·y • ..: ·. , , • -' ;..: ,, ' . ·• . "·. . . • · ven~eu que o )lt>goe10 é· d1gno de · deliberaçao, 
-: .. :.:a;,ug~ :~dio,.ca·palan:a, diZ&n~o · .· :· -· . é que vai ag()ra':fazet: ·.a. n~a . commissão! Por 
_ .· , :: 9'-S~~--~~u~·;~~n,bores, etl'tenho·deimplorar venturapàra:.se'f-'pedirem: •estas dnfol'm!lções ·pre
. ,::,a-~~~~1l~9·:~~r,a ~·outro .obj~cto de muito· cisam~s ·oúvir::oo~_vol? d~···~lgnma:·.c~:>línn~~o! O 
; ,waJ.or urgen~ 'E,":"eliegada a occasxao de desem:.. 'que·· se:"deve :~r 'e convxdar • a comllllS..c:ao de 

~;. 
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.. eonstiluicão para ·: dar -já o ·seu parecer sobre a 

indicaçã.Õ do Sr. Custodio_ Dias. que é anologa 
a . esta. Requeiro portanto .que V. Ex. proceda a 
este_ convite. ( Apoiãdo, apoiado.) _ · . 

·O · Sa •. LuiO CounNBo: - Se a indica cão do 
Sr. Dias é igrial a esta, e esta póde deiiar de 
ir ã commi.Ssão, segue-se que lambem é escusado 
que a éommissão dê o seu parecer sobre a do 
Sr. Dias. P\>rtanto a resolucão que se tomar 
sobre uma deve necessariámeiite ser applicadà. á 
outra. . . 

O Sa. CusToDIO Dus :- Esta indicação é _qlais 
ampla, que a minha. Porém uma vez que os se
nhores da.commissão dêm promptamente o parecer 
sobre a minha, como requereu o Sr. Vasconcellos 
pód~se muito bem combinar com esta. na dis
cuss~o .• 

O •Sa. TEIXEIRA n:E GoUVÊ"' :-Se a camara con
sente; cu e os mais . sénhores membros da com
missão :!!·emos já examinar a indicaÇão do Sr. Dias, 
e em breve -apresentaremos o nosso parecer. Sus
penda~se entretanto o debate ; pois como a ma teria 
é· analoga, podem ambas as indicações entrar jun
tamente em discussão. ( Apoia.do.) 

Consultou então ·o Sr. presidente o voto da ca
mara7-que resolveu em conformidade com a proposta 
do' Sr. TeiXeira de Gouvêa, pelo que . retirarão-se 
da ' sala os senhores da commissão~ . 

Entrou-se na 1• parte da ordem do dia·, que 
era · a leitura de ·projectos e indicações. 

Tiverão 2• leitura o yrojecto de lei do Sr. Xavier 
Ferreira~ .apresentado na sessão de 26 de Julho. 
sobre o quinto dos couros íia província de S. Pedro, 
e. {) ·do Sr. Cavalcanti de Albuquerque, para se 

·crear -uma commi:::são, que seja encarregada de 
organizar um . codigo panal militar. .offereeido 
ru~ sessão de 24· do mesmo ntez. Ambos forão 
julgados dignos de deliberação, e forão rem!'lttidos 
o }o á :commissão .de_fazenda, e o 2.,_ás de gue1;ra 
e legislação. _ · : · · · , . . . . · . 

. ';[iv:erão. primeira_leitu;a, e fi.carã_Ó . reservadas 
para a segunda : as ·s~g_uln tcs : . _ 

-~ ~·· INDICAÇÕES 

« Proponho qÜe . a commi~são de fazenda apre
sénte ·co.:n a brevidade possivel um projecto de 1ei 
pija_a créa~o d~ uma loteria. éujo : ren~r~c~to- será 
appl1cado para as despezas dos cu~sos JUndlcos das 
províncias de S. Paulo e Pernambuco • ..:...o depu-
'tádo Xavier Ferreira. » - · ·.· · 
- « ·Prúponho _que se altere o regimento no artigo, 

' em que prohibe fundamentar qualquer senhor de
putado' o seú· voto;-Camara dos ·deputados, 10 de 
Agosto de 182tt-:-O deputado Baptista . Pereira~» 

. ,Fez-se igualmente a primeira leitura dos seguin-
· tes ,,,, · ·.:, . -- · · -·-. ' ·· · · · · 

·pa_OJECTOS DE LEI 

« Art. 3. o - O thesouro naci(mal remetterâ a 
cada uma das respectiv,:as secretarias o irilport~. ·das 
folhas trimestraes de .seus empregados. scpdo el!a.s 
processadas pelo respectivo official maior, e as- . 
signadas pelo ministro de estado·competente. 

« Art. 4.0 
- Tudo, quanto. até agora se_ pagava • 

pelas folhas das secretarias, serã de hoje em diante 
pago pelo tbe .. ouro: nacional, abrindo~se ahi o seu · 
competente assentamento. . . - . · 

« Art. 5.0
- Todos os lugares das secretarias de 

estado serão preenchidos por indivíduos nomeados 
pelo respectivo ministro,confirmados pelo imperador, 
exceptuando.;.se os ajudantes do porteiro. e os cor
reios, que não ha mister de serem coniirmados. 

« Art. 6.0
- Os amanuenses são candidatos aos 

lugares de officiàes ordinarios, .e taes lugares não 
serão dados senão por concursos: .os amanuensesd~ 
todas as secrotariasindistinctamente podem-se oppôr 
ao lugar vago de qualquer secretaria que fôr. -'; 

« Art. 7. o- O concurso serã feito peranle os 
officiaes maiores de todas as secretarias, e ver5ará : 

« l. o Sobre o conhecimento das linguasfran:ceza, 
e ingleza. . 

cc 2.0 Sobre grammatica portugueza, orthogra-
phia, e estylo proprio tias-secretarias. . _ 

:~: 3.0 Sobre o talho e elegancia da letra. Aquelle, 
que reunir mais votos, será o nomeado, e se _alguns 
forem igualmente bons, a sorte decidirá. : 
. « Art. 8. o - Para ser official maior não serv:e a 
antiguidade: ao ministro chefe da repartiÇão, :per- . 
tencc nomeal· aq_uelle,.cm que encontrar ma1ores 
ll!erilos, e melhor aptidão, mas não ê livre, na m!l
dan•~ do ministro, áquelle, que entra de novo aban
donar o olfiçial maior, que já estava p~ra ·~~olher 
outro; salvo quando· o primeiro houver prevaricado. 

« Art. 9.0-0 ofticial maior, officiaes ordinarios,. 
porteiro, e ajudantes trabalharáõ exclusivaménte ~as 
secretarias, a que pertencem. Os amanuens~s porem· 
serão communs, e por isso empregados em qualquer 
das se_crctarias, quando assim exigir a amuell_cia d9~ 
negocios;· · .:": -: · •· .. , ·: ·: . . : . 

« Art. 10. 0-A distribuição do!? trabalho~ dasse.:
cretarias,' e as obrigações de cada _um .dps empr~gados 
serão. designadas E}ID .um .regu!arpen.to ~ntet:ió!feit.o 
e assignado ,pelo respecti! o mm1stro de _estad!). . 

« Art. ll.0 .:...0s officiaes maiorés •. officiaes ordi
nários, e ma~s empregados nas s~cre~rias· ~e E!stca:do; 
não· poderáõ servjr algum outt:o .e_mprego pubhco:; 
sob pena de p~rderein os seus lugàres na secr_àtâría~ 

« Art. 12. o_ Os officiaes, que forem despedidos~ 
on por idade, ou p~r ·molestiá!. ~ej~ qual fôr ·a sua 
graduação, e que t1~er~m ·mms ·de_ lO annos de 
eiTectivo servico venceráõ a metade do· ordenado 
pago em mezaaa.s, pelo th~ouro p~blico. . ;.· 

« Art. 13.0 -Todos os 'emolumentos (segundo -·a 
no~a tabella, que se h_a d~ fazer) pertencentes ãs 
diversas . Secretarias~ · (éiceptua'rido-se as'taças que 
percebem os officiaes eii:rrazão· c;los seu_s ·empregos) 
e o !!r?duc~ ·do Diar~o-Flt~"!_i1Jen~ti:_~ciu debaixo de 
ouLro t1tulo que se 'lhe dê, .serao arrecadados em um 

« A assembléa geral decreta: ..• · · . cofre commum;do ·~alSe pagarãõ' todasas des~s 
. -« Art. -1. 0 -Haveíá em'e~dit uma das secretarias do ~expedienl?.das ~ésmas secretarias, com~; livros~ 
de estado um 'omclal maior~ seiS officiaesordinarios, pap~l,-e . iU;.'!i(IJitud~s; ~ todo · (). re:man~_n.t~t será 
,quatro anianuenses~ ··e ' · üm 'porteiro guarda.:.livros, repart1d~ :'ígualmente ·@os offiCiaes ·mal.(~res," e 
-que Í(lrã _tres ajudantes: ·. : . · .. · : ,•: :· - : ; _· _ Qffiéiae5' ''õrdiiiários das:;secrétarias,' e O "PPrteiro e 

. « Arl~ .2. o.....; O~ ofiic1aes : maiores'~· 'V~ncerao por gu!lrdà-:-Ii fi-os m~tad~:'~(~-#.~:!?.rina,. ~tfao _pre~ 
alirio a quaritiá de-h200Sréis";os officlaesordinarios sente se observa: ESte arugo • e ·extens1vo,-aos:~ffi:'~ 
,S,OOS,r:é~ ()S _ aman~~l]:S~ _ 500/J. réis,. o porteiro ~~e : ciaes das secretarias das proTincias. qlie ajuntando 
~.r~a-::_~yros.-·8298 re,•s;. e ,()S 8JI~~.a].l~es:;~S . .!~~ ·os ~s competenteS emo1111PentoS, :{);reioanesceute, 
pagos: po!" Lnm~res~ · · · ·· · · · · · -·- ' · · · ·· depois -de, feiuis•~ '~-~'~-ierá:,$ri-, 
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.. .., 
t6 sEssÃo É~i to ;oÊ AGosTo n~ ts~s 
dtd~ por 'ell~s,' e nUnca. pelos officlaes dd .sécretlUÍa " .« PA.Rl!C~R 
~:1~X~L~J;:~~s:~~j:::·i~~~~~;:o~~s secr~tarias -- « A comrnissão de •legf5lação e' ·dc j~stiça d~il e 

-de' es.i.âdo f_ ormàraÕ un_laJ·unt_ a administrat_i v a, a CU_)· 9 Crin;linal, examinou O J)rojecto de lei en"iado pelo 
.. sen*âdo~ par·a se não executar sent.cnçil de:: morte 

.ça.rgo, fic<t tOda, a fiscalisação daquclle cofre coa1- proferidiJ em qualquer parte do'imperio;- sem qu-e 
~um, nome_an!lo. enlre si um director, assim como suba á imJ>erial presenca :·e 'é de par~cer-que o dito 
dentre. os offi.!!iaes~, ordinati9s dous. que sir:Vâo de project!l -~ ! ê vantajoso, é fundado em :princípios de 
thesoureiro. e escrivão _da receita e despeza. A justiça:•e •. hurllanídade, por de,•erem : todos os sub~i
jgnt.a_ dará todos:, ()s G mezes pela impressão um ha-'- tos do ·imperio, e · rião os dn côrte sómente, partici
l.!)ce.~; - ~ a ~!la pertence tambem fis~ali~ar • e regu- par do ma__i9r dos attributos, concedido ao ·poder 
l~tr: tud~, que rlisf!í!r,respeito ao Diario Fhw1i11eme. modcJ·ador"ipê}o arl. -- IOlo _ §. s• -dn_, constituição, de 
Nas próvincia8;a, junta será composta do official perdoar ou~ mollemr as -penas impostas .nos réos 
maior. c quatro olllciaes ordinat·ios, dos quaes· dous condemnados segundo o . rigor das leis:;. e: que;por
sir:vão- de thesoureiro, e de escrivão da receita e tanto deve . ser impresso para enlrar em discussão. 
de$p~za. · õ • - - · ·· · - •· · ; -· .: . « Camara dos deputaJos, 5 de Agosto · de 1826 .• 
; « ..t\_rt.l5. ,-F1ca r~rog~da.ql!a_!.quer legJsl~çao na -José da Cru:: Ferrei1·a.- A1Jlonio Augusto da 
parte, q,lle s~ oppuze!:_ ª~ .<!tspostcoes dest~ let. --8i-l-tJà;;---A-tt-ttmitr--d-a---Sil-va-'l'---ei-les-. >>-Foi .appro-

« ~i!ÇO da C~tn~ra ~os d~putados, em 29 de Julho vado pfenamentc • . · - . . . ' . ,. _ •· 
~lt26.-Jose Lmo Cottlmho. >>. · -- · ~ -· - · · · . -, · 
I • A asseinblra n-eratlegislativa do imperio de- o S_R •. CLEMENTE PER~JIU pr~dUZlO, da parte dll 
I ereta: ' 0 

- . comm1ssao de eommercto e agncultura, este 
·« Art. 1.0 -Nas primeiras sessões de cada iegisla-: _ « PARECER 

tura da asserribl~a geral legislativ,, os mioislros ·c - · -· - · 
secreta rios de _estado apresentar1íõ um relatorio .~<i . « A commis!'ão de agl"icultura examinou · o'-pro-
esta~l) publico .da nação, da marcl1a: da administra- jecto de ld do Sr. dcpul.ado Vergueiro. regulando 
ção nas suas difft>rcntes repartições, e das medidils o methudo de concedet· c demarcar as sesmarias,· e 
lcgislativns, que 0 governo julgar uecessarias. julga que contendo materia util, ~:tá nos tcrmos.do 

" Nestes relnlol'ios sa não {arão as communica- se imprimir pnra cnlrnr. eu1 disc~1ssiw na fór.ma l'C
ções._ cuja publicação compromotta os interesses c digida, com as em('ndas feitas pela mesma, com-
seguran~a do estado., missão, e em que c_onveio oillust~·o .nutor. ; , _ . 
. • .. « Art. -2.o-,Esles. rela~orios se rã f\ examinados pe- ~ Paço da camura. dos deputados, 9 de Agosto de 
las respectivas commissõos, que aprescntm·áõ . :i as- 1826.-.J. B. /Japtista Pe_reira.~D.ll/, . . A:._ Pirl?$ 
sembléa gçral os projectos de lei, que lhes parcção Ferreira.-:)_. Clemente Pereira. »-,Fói appt·ovado 
necessari<•S _ em . consequencia das informações do sem opposio;ão. - · ' 
govern()_ • . _Os .minist~Qs - de esta~o serão convidados Passou-se ' á 2Íl ·parte da ordem do dia,qu'eera•a 
para ,assistirem á discussão dos parecere$, e pro- contínuacão da ·discussão, adiada da.sessão-de•4 do 
Jectos. · . . , . . . . corrente; .sobre o -}iarecer ·da cominissào-delegisJa:-

·.« Art. _3.o~s_ nlini.,stros e secretm·ios de estadl), ~o ácerca do reqnerimerHo de FrancJ_sc~- Dias:do 
_qué. nã·o cumpt·irern o disposto ne!!ta lei no pl'Í- t:astro. ·· · - · "! • ·• -

meiro mez da legis\al ura, incorrerãõ nas penas, q11e Lido o parecer pel~ Sr. 1 o sect"elado, offe-receu-se 
a Jei_ •da responsabilidade Culmina contra a falta de logo a ~aliar, e disse · - _,- • ' "• . . t~ 
observanciadalei. - - . ·· O Sn. MARCOs ANTONio:- Parcce"-me · muitO 

«, Paço da cnmara do!S qepulndo!S. 3 de Agost.o. justo este parecer da commissã(), pois êreio_ que 
~ 11?26 • .,_ llernat:do Perf!ira d,e lf,asconcellos. )> ' toda a duvida db desenibargo ào. paço ~stev,e na 

- O primeiro destes projectos ficou para.2a leitura, dispensa da lei, para a qu~laquel_l~ tt'ibunal:__s~ não 
e<o •según.dosendo ·declarãdo -urgente, e digno de consider.o11 autorisado. _ 1 .• :_,; _ ·, :, . -, .; <::.;·_, · :. r 1~ ;-~~ 
deliberação, <!epois de preenchidas todas as forma- o-desembargo do- pa~o contemplo,u .. este_ neg(!Çl,P -
lidades, foi remeuido á commissão de leis reguln-· como , depe~dcnt~- de uma _dispe_osa,l}e le~~3~; , pQr 
mentares~' · · · · i5~o entendeo,.que so .o coqiole_gislativo_ . o - pQd~~ifl 
' ~ - Eritão1 ó· ~sr ;~ :sec•·clârio Costa· Aguiar annunciou fazer. Este caso é muito s~melhant,e a .outr<,t acon;-

-n'charêm:.isesobre a'D'lésa exemplares de uma memoria te_cid~. em J .. i~boa> _de que tenho pe,rfeita lembr:ança, 
'assim:intituladn..:.. Exposição àpresentada á assem- .e talvez .-outt~os haja do ; mesmp, ~en~t·p; e p()r is~o 
bléa ll'gislativa 'do - imperio do ·'Bfazil' eit'l. nome 'da confot·mando-rile cóm .o . puecer. da com missão, s()u 
sociedade·est:Jbele'cidri em Ncw-Yt.lrk scibt·e o ' titulo de . voto que ·-'a . as~e.mblCll: deve au_t(J_ris_ar ,o dese~J~ 
"de:...:.:C' So~th ;American.:Steant boat .Assódiition~'JiC.'T pargo do paco para dispensar n~t~- CilSO, e em.. ou
Fülgeiicio Chega'ray, -seu agente vià!ldante e expio- tros 'de idenlÍcas circumstancias. · · · · · · · · . 
tadof,'1 eiicariegad·o,'· dé,contractar' a ~xploração ' e 0 Sn. VASCONCELLOS: ..:.._peÍo . qt~C acabo de ~êr 
·nàvega'cãi1 do rio Amozorias, 'e seus'ram·o·s; por via nesses papeis, a quesião-é ~ esta :~ Um padre doou a 
dós barêosde 'vapor:'--Accrescentou o mesmo Sr.s~ um secular umas casas, e mor_r(\o ~nt.CI\ ; de ser _insi
'C:reta~}ó; 'I" f! post?, ~qiu~lle~ oxempla res érão remet- nuada .esta doacão. Trata-se agora ,de. a fazet; insi
tldos:,·piti"a serem ' dlSt.tlhUldOS pelos Srs. deputados, nuar~· : e a is:sl) se , rec:u's~ o' 'des'emb'akgó ,~Q Pi!ÇO, _p()t 
:Comttiao 'cotno nella se declarava itma.;;;..'Exposicão ser 'uecés:<~ria s<'gundo alei à u'udiencii(do-do~dor, 
dirigida '·á ~ asseliJbléa geral_:..; lhe parecia que' 'devia . e. e5te' ier falleéido. o donàta~:io apr_:esen~á ~doéu'n~·en-
'ser' submellidaa 1.ima ·commissão; ·parà :a ~xaniiTútr Jo. s __ ·_' .p.e_l,_l)$ __ q __ u .. _aes __ .. _m __ os.t.ra_ qu __ ~:_:c_o~ _~§ç __ -4_~1ro_ ~}~~-:d_ ,?a:aor_ 
pnméiró,: e •. dar''O :se\1 :pareéer'!' ~ àssiin ,'se :re5oh~u ~on;v~~-0~ . -~~f-~0_, '• e ~ .. co~fi.r,rn.~(),J ç dl~ m~~ ~!~~; 
·nomeandô-só'plira 'isso-'ii eonimissão de ' coiiimercio sembargo d() ~ço apezar dis,so nao.adm1tt1Q a mst:-

~~~~*;~~~~~~;if:~:~,fi~~ -·~el~t~;~ ~:!~;{~~~t~~~~~~~~~~f~i1~~~~~~i\~ji~ . 
.. ' i' ; 
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• e não: adm:itte :int.et11Tetil.~e·s; e. o: que ·nós devemo!( ·julg;u•. supprida: uma:·. ~impleis formalidade 'f ~.Digo 
pôr neste requeri.rp.entoé"-inúeferido-eist.o quanto 'formalidad~~ porque a vontJode .do· doad()r: está .. bem 
antes. A douçào est;i- n~Ua, • porque não ,fl?l-.insi~ clara, bem expr_eosQ: .Dunca· della se põde• d!.IVi~.; 
.n)Jada, e para .ser, .insinuada era necesSi)r.io. que, Ó' pois •alé• murrer não ·deu o;i11enor si{;nal·4é•Brtl!"· 
.il!l!ld!>r.· íosse , o~t.V:ido; (\.que jâ' nflo, póde, ser. Ha (>endimento; e o que :re.slll; s~não UIDII' formaüdide; 

,,quein pret.end,a que, ·se.dcv(l d1!'pensar neste reque- quo se não ·pódA:cumprír.? . . · 
. _si~. da, le\,. porém eu não· descubro a .utilidade, que . ·Ainda :mais. :Morto o dOlldor,; sao os :seus heriJei·.::· 
.d.lllil,- r'e.sull,ll·ao public_o •. · ., . , .. :. . . .,. ros•aquelles, para quem•passa> todo o:direito_:-que 
> E, ~crd.11de ,qu~ .o corpo l~gislatho . pó do dispomsar eU e Linha .a I)Sses bens doadas~: ·Nilo·:forâo· elles'i!u-

' nas ,lei,. p1mim estas tlispensas.Eó.se P.Qd~m ,e devem v[dos ,'t; Nãod.e.cla,arão..o.s~u cooseulimeDtu.'f E en
. (azer, q\'aoal) .·a n~ilidaue publica õ.:[éiigir;,!}ão:se . . tão:qu~ mais falia ~ .• i>unenlura,cpm.es~a,declar'!-
,violão .l~is expressas poriut~resses par'ticularcs; isso cão d~s h.erd~irvs não .está, saLisfeiLa.a. -:azilo da: lei, 
,~~rfa.~~ .• P.~~simo,exern(!lo •. Este é o mriu parect,Jr., · .q.\le exige que: o.do~do~ seja .ouYiji.Q L -, •:. ·. ~ :, .. 

A este-tempo comparecêrão na .sala' os senhores . Senhores,.o seotJ!lo-.qu~ se ·q.JJer. clar a ~ta lei;, e · 
da eomnússão de ccnstiluicão e então disse .novo. e ,é o mzuor,a~surdo p()SSrl!e]., Á,'!l.le!!!:;;ilO·In- . ··o.'s o 111 : 'p . t.Ar"prewdas pela,sua letr';}i,e:razão);>_u,,,es~lrL~o.,w.-. · . t· b n~RlC~ ·, l!l<llES_. ""':" .iece-m~ q!le. o.De: gundõ ·um11 ... boa, berm.~oe~ea; m~il.o,_.pri.ric.!P.al-_ 

.. gocJO,.so r~ que -~· com1mssao e c~nstlt~Jça~.v~l m"ute,quanllo lfa· Sl}a. expressii.o,apphcada aos easos 
, a~:~re~ent,nr. ~ !.eu· parecer, é ~a m~1or ur.,enCI~,. e occnrrêmes na"'O um absui-do.comD.este.:·Aponla-
·pur Jsso.l!roponJlo que esta·dlScussao ·t1_queadJada rei um, uxempb . .. , . -,\';', ,, .' ...... · ' . 

~!01~d~0~~~~~d~ ~~ p~o~~st~t e vers~~d~ : s~b.i~ âq~~l:::!! ~!r~~:=~~i!~tu~~~~f~:daa.~e S~po;~~ 
~~-~ .~lscu.-,;an, oppu~crao se-lhe o Sr. Gru~, Feri ·nhalllQS que-se ·sangrou '!lgutli!FÕiB~e· derramou· 0 

. l'~lla~e out1os ~e"!hore., dtzendo que aquo.:lla qu~~-. sêu Sllngue oa estrada; 0 deseillbl\r,go.do paço neste 
tãqdu~ava ha. multO tt.nlp~, Send~ por.uiUit;aS:.vazc~ caso diria ~morra quen\. derramou o sangue.,- . 

,:ztdtada,·:e JIIOcedendo--s<~ ·a votaçu,, nno fo1 appro~ Supponhamos que se. pe~petrou , um, assa;:sioato 
. "Yado o.,atlwmento e conttnttou o debate, segutn-, na.estrada, rnas sem derramamento de .. sang.Je: .o 
· do-se a fatiar d~sambargo do paço absnlveria,oasslis~iJ]o, porque 
., . ·o' Sii".'VIIilr:aiEti\o:-Scohores, eu nãO posso com- nilD derramou snn)lile •. ~is um!l,s~_ris deab~u_rdos;,_ 
'P!'Illie.~d~r r_omo o.dc~embnrgü .do paçti deu seme- e o que 011 posso d1zer, ~.que asstm,IllliiCil vttnler· 
"tliante_ def~rtment~, tanw no· prtmmro como no se. pretar h_:is. _ · . . , . . . . . . . 
· gund\>."ca~o; ApresenLa'SI} esta doa~llti ~ conftrmn· E!;to _1 nd~fonmento, Sr. pr'!!!_tdenle .• _.é .l;Llll.~:Jll,8n1· 
· ÇA:õ'i"'O; dest>mbargo dupaç<l' pndin pôr a duvido d~ fest.a inJuStiça, que se commeueu·. Vai o ·iloado pro
. ,ter, pas!:aão ô tempo da lei, mas não 11 pôz, dispeii~ curar os herdeiros e ,di:z:-U~e$ que o dese~bargo do 
cSoiUlo:lapso·do L.l!mpo'·:.O que .. restava era, ronndnr paço nao lhe quer confirmar a doação! respondem 
:p~ile~d~r b diligencias do es_tylo : · quae~ são ellas.? os herdeiros, que; sendu· nccessario, lho f:atiiiil uma 
·;biq~mr ·testemunhas· e.ouvtr o doador ... . !>las não doação; 6 neu1. assim'·se ·move· aqnellt~int~gerrimo 
-existia o)loador; fotiio ouvidus Q$ herdeiros e de- tribunal. Eu não sei.p qtte elle . !J11!i~,pi'!".Lend.<!. r 
-poi~ da rê!lppstn destes, tal qual~ dér~o, o q!le so l'o~ ventura p~llol'i.a servir de emiHifilÇO_ a _falta 
a .. gtlia ~ra · confi~mar a dt•ação N1sto nao P?tha ~a~ do pagumenlu ua decuua LNão, porque na mstnua-. 
V<;:r duVIdB,·porero,o desembargo do paço nao qutz.. cão de uma doPcilo não se conhece do het-anças,' 

.niio -sei>• porque; pois.tem cmtflrn1"do , doaçõ~..s· em -õe;n de legados; "trata~se' da alienação ·do'doin'inio 
~cuos.:semelhaniRs e fe1oo 'ql1aotas , inter~retalj<)eE ·(19r meio· de um·conlracto~ ~mqut>· nAi>·e~fâ Unpdi!t'o 
46~ iqitorido. l?: .. at.é -di~~nsas de ,leis, ainda depois' t:iibuto algum .. A.lis~isaçâo •.do· :sen~t 'd~s )il'ránljas 
<lli!•JP-L'oclama<lo: o~· sjilt.,ma- coosti tucional; · · en ten- ·estâ colnmettida' ao. juiz' ·da '!:tinta' il~s 'téstlinienhi!; 
<dando .o: seu• regitnento-e as mestuas leis·~a· maneira' eU e farácR: sua • obri';;_açào•, ' 'Q11d ·SI'ria ; pois·~· raijio 

': -que varece'aosseus' membros ,, ·, . ,, ' · ·' .dsnil-re\uctancial· Lertamen\e 'ê 'Pórqtié-ó·tribu.nal 
-·;; ;,tg;;i-a\·plir ·úma excep~:ão 'de·suãcondncta ' é qne oito quiz ; cu não descu~ro outro motivo;:: nem será 
se fez ,restric!n in;~:rpt·ets da )etra da lei, cont~a o facil encontt·al-o. . . · · ,,· ... :: i -• . c:! ·'·' 
-esp\ rit.,.da •rnei;ma· lei'!· ·Eu 'eslou ciirto-q•te· s1Hs1e Portanto nà•• ha necessidada :dê dispeDSl\J'•Se .Jei 
:Pretimdent~ fo~sti ·paren't~··ae• algum ' nierobro •da- .Plgu;na;,esLe.negoeio eslli.oa lei e· o .d~sl!uobargo do 
1(oelle ·, fribnnat'. ·nenhuma'· dúv.ida • se lhe" o ppo'ria, paÇtl bem ·.coÍl.IJecé ,isto . mesmô: E_pg~··a: I~La .!IW 
·~r:il!'S' 'SC 1 aplamiriã.o' tod;ts ·as ' dilliL:uldndes·e •as' leis <hfDCla do:do;~dOr; este é,mortO.e O dJretto:qlle. 11~ 
mais expres~·as"e ·sagradas• admiLlirifl'o : uma·:ini~lli'"" ilha aos seus b'e11s tran!eri'.J"so ·aos ·sims~herdeiios, 
·gencia ' fav(lrave:J!''· ' ,.,_, . · ·· ·' · . ' . p(ir'.iuiL'tiLulo universal; :~sú~: é um 'pr.i.ncipio d~ dí~ 
·. F.is •aqui·'o. '<j:ol~!''Se.mprc prati~al"ão este e os out.rl)s ~eiLo ,m.nito:~obi~o de. tO•los. ;0 di;t!ilo, que &ll'l ,!!!"ha 
tribllnaes dé 'graÇ'ás, eis para que elle& sm•em~ En- aos' beris, não ~-d~q~elles ,p~r~on11lis~unps,. C!S q,~es 
lrarei;jA'na' máteria.··' · · ·: · !'Ipi~o ~cin_it .el!e: .e.ul!l- ,dir,el~g .• _:IJ~e .~9: lrall~ID.lt~s 

Qual.éa razão porque a lei manda ~u-firo'·dna- itdijtum·aqs se~s berd~11:9s, I:ogo,.o .. ,~e!' COf!se,nl}~ 
dor1' E''llõnféiitê pelo·direíio; qí:ie·esthém' i n áo Jri~u.t~supprti o, do d!':ft1~\0;,eJ).c~~satt~~il~,!l :ruao 
s~r P,rej!td~q~~ na .. ~\la(;ã~. 'Orá>'t!,ln\ld~ne: worri?o, d~}~~ por _este mod'?, .·. : . ;. · .ti.: . i , , - , ,, ., • • , ,, 
eotno'p6de ~'l'r1'1Jrt')urlicado~'f ··Pod~~~s_li-hll': ~\l. PPÕ,I" Se acaso esta resposta do fallecido. :doad_ot• niio 
qu<>. elle se uvesse arrepend1do, quàntln; ··polfen~o; fosSil'DO; caso preseme.:.uma-.. mel':l· e.llem .• escusada · 
nnnca' rev<icouoca .duac;M-:-·e,dar:endo·a seu:. testa- for~alid:tde,·co~no ja ~ep.l!lnst~:ei;.8~· 1!1~·U'il&asse .·de, 
m,P.nto;" n~o ·.cnnt.ou : '·(·inn o• objP.cto•i~la <doa!;ào·:na nma;,Jaquellas solerumdades: es~enc.IHS llos contra
mas$& doS. SOUS' benSI"t .. Que'melbOr•reSp:»stl( quer O elo~; sém as quaes' elles ·lliO! pode.m1subS{stiro ct;;Óm'O 
cl~ml!atgo; d.a paço,; do,guo O!&e LcslamentQ-'l,,P,{)is saja: acescript~ra-p!,!blicacem r.er•as:.l[llantill!;·entlio 
o-~.~\'!!mbargo,,l}<>. · P,.~o,,·.qlle:• pà115a" pfl)vj~q~ . :para yu .~i:ia, d"'vo\o , ~11e .s~ ;nio ;dispensa$$e a ,Iei;:.par• 

., '\Q~Jqult,S"PI!.r*\tu,d();, que, .. ai.!ld&-depw da·COIU!ti~ etiiarmot .oS: giaoJes ,iaconv.elli•m\eS,oqlle réSullio 
~~li·~ Llldo .. qllilllw,q~,;s?, ,n_ii.o','P~de de,sem..,lbt,n,elt~dispeosu, emrcasos·J,puLicul.aJ:M,· 

• 
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ainda que· justas sejão. Porém, nem essa dispensá j' contrario, obrava-se contra o direito e contra a prà
se Jaz nec:essaria, o -::aso e corrente, segundtJ os tica sempre seguida . 

•• ·-• P!'incipios de· direito; e . por isso.~proponho que se_: ·Eu não sei se o deseti1bargo do paço t~m c~m
( :remetta ao governo, para que eXIJa do desembargo mettido .actos semelhantes a: este, que hOJe se nos 
· · do. paço, as preci~as. infu!mas:ões sobre o ~otivo aprtsen!a, isto é, se tem insinua«! o doações sena as 

porque denega a m!'mnaçao a este homem, afim de verguntas na fórma da ordenaçao; mas se ô ~em 
que possamo:-: decidir sobre essas t-azões; pois o tal- feito tem obrado contra a h.• i, e, por consequencia, 
vez .haja engano. E~ realmente incrível que odes- muit~ mal:_e dahi não podemos concluir·que tam
eJ!lbargo de; paço coauniettesse tal- erro. bt·m obrou m·ste caso. E, se aquelle que c:umpre 

O Sa;:'Souz.A FRANÇA:-Eu não posso convir nos exuc•ament~,~.com o sen dever, ml'rece lottvote~;'o 
principios'do illu~;tre deputado. Dizer-se que o des- desembargo do paço deve ser lC!uvado, em ter m
embargo do paço obrou conu·a a lei na hylt()~h~e d~ferido a est.e supplica11te; ass1m c_omo dé~~ ser 
que se apresenta• é coúsa que não posso admlttlr. VItuperado pelos actos que se lhe atlrJb!lem,rte pura 
Pois ·ea ·hei de :ouvir dizer qne o tribunal obrou arbitrariedade. 1 . ·• 

C«?ntra a lei> quando a lei dJZ isto!... {Leu.) _Eu Mas. dis!'e-se que este requisito estava supprido 
nao posso conceber como se avance tal propossçau. pela declaracão tlos h+>rdeiros, pela quaHizerao vêr 
A lei diz que o tribunal não cc1nfirmara a doa!,:ào, que 0 doador tinha espontaneamente e eril seu juizo 
sam que St>ja otnidu o doodot·_; e isto é o que fez o ft>ito a doação, e que ellés, ~~ necessario ~la; de 
dese.mbargo do paço~- . . . novo a .ratifica,·ão, -o que podtao faz.et·.: Po_ts elles 

DJsse o honrado membro que este direito ·do são interpretes da vontade dos defuntos t :!:)c é de
doador passou para os ·seus successot-es universaes; funto 0 doador então temos o <•bsurdo, de que os 
porém,t:ste dirt-ito é intranetuíssivel, porque os hcr- defuntos couse.'vão 0 direito tle domínio neste mun
aail·os nã~ podem snbP.r. a mentll com que o doador do. 1sto é contra a ídéa que for-maUJos do dominjo. 
fez a doaçao, · Dt>m se fo1 por !Ut•do cu p~r e~g~no; . Se são os hes·deiros que fazem uma no v<~ aoac.;ao, 
e ent~etaoto coo~r1uar-s~-ha um~ doaçao V1Ctosa, cntào rt•queirão a insinuação, como feít.a por elles; 
se se JUigllr s~pp1·Jtlo e:tt! ~vnsen~unent•, do dua~or plll'quc são os v.:rt.lé:de!•·os senh~res . dt.s· • bens·_: 
p'lla declnruçno dos hcnlcuus. l or consPqucncta, lt·ndo-lhes sido tran<Eft:ndo o 11atnmomo ·do. f!llle
náo admitlo a pro(MJ~t,:ão du que o des~m~argo do eido pt>lo titulo da hernnc;a. J'urtanto, rt>queira o 

· -puço procedt•u r:nal. f.mb_ora ~t!Jhe Jl~çao wfo~mn- suppLcantn ao dest-mba!·~o do vaço como_do~do 
ções; vorém, dtzer que mt.lorerao co11tru a let, de pelos hP.rdeirus, e este tubunalmandllrá entau pro-
tno\Jo nenhum. ceder ás formalidaoes do esLylo, pill'a se fuze_r;:!!-)-J::.:. 

Veio enr.ilo á mesa e toi lida, a seguinte sinuação; e se o não. praticar, ql!eíxe-se, e ía111m.os 
· · verificar a ·responsabilidade dos S~,'!US membros~ ,.: 

cc UENDA. Eu quero fazer uma pergunta, o desémbargo do 
paço com que poder iastoúa as doações ! Com um 
podet· inteil·ame::nte distincto e separado do .poder 
legislalivo: não püde haver duvida, pois essas· fun~
ções são do poder execuLivo. E se os .ppdeJ·e~ po!t
ticos são por sua natureza independentes, p01sahãs 
mutuamente se destl'Uirião, .. como. havemos ·de ·de-

• Proponho que s~ peção informa~ões ao go,·er
no, ouvindo o desembargo do paço.-Vergueiro; ,, 

Leu·se igualmente esl'ontrn 

« UElllll4 

~ Quo se autoriso o go-verno. pala que faça insi- terminar. que aquelle tribunal não· e~ec11!8 fl' lei, 
nua r a doacão ~em prejuizo de tert:eiro, não ob- como de alguma fórma pretende a commtssao? no 
stante a falia_que oecnrre, das perguntas que a lei seu parecer1 Para que fim nos·iremo~in_trome.tter 
maruJa.faZ(!t ão doador para c~rt~;'2a da me.'!rna doa- nas decisões·dos outros poderes?, Entao .ac!lbou7se 
ção. cuja diligeoeia sa não póde rcalisar pelo íallo· a constituição e o que resulta é' o. despotismo;ieio 
cimento aat.ecipado do dito doado r.-O deputado, absolutismo; pois não .é outro o resultado da de~
l<rança.-, truição da independencia entre os poderes so)>~J'a-

Ambas forão apoiadas e com ellas continou a dis• nos. . .. · .· . -. . · · .. , ·-
eussão.lendo _a pnlavra lá mostrei que o desembargo do paço !inha pro-

cedido couforme a lei: que necessidadE! po1s hii de se 
O Sa; 'V A.SCoJCCELLos :-Sr. presidente,· pela mi- pedirem estas informações. ao govel"no '1 Se ob~ou 

nha jurisprudencia o desernbargo do paço obrou confll~~ne a lei, que necessidade ha .desta.emenJa 
bem. Oxalá que elle ·obre sempre destn maneira ! do sr: Souza França, que propõe dispeo~a delei t 
A lei exige como um requisito essencial a insinua- E que necessidade ha·de di!lpensa; n~ste caso par
ção, para a validade das doações de mais de certa· Li eu lar 2 Pois deveremos díspe!}s~r leis por mottvos 
quantiâ; isto está ná ordenacão, como acabou de particulares'! Eu não sei que utilidade possa re
lêr'o illustre deputado._ Para ésta in~inuação deve- sul ta r ao povo, de se fazerem .leis Pllra dispensar 
se proceder a perguntas ao pruprio doador, sem ltS outras leis 1 .. _. . ..·. ·.. .. . . . 
quaes 'não tem lugar a insinuacão; e esta disposição• - Eu nunca, nun~ admitliiei di.!lpen~a de l_~i; sem 
dalei mostra convenientemenie. que as perguntas ser em. caso urgentíssimo e sem que dahi. re_sulte 
não ~ão meras formalid!ldes, que se possão supprir um manifesto :heiu~ficio á nnção, ,aliás sempre.IDe 
ou; d1spensah. · - declararei contra. · · · 
' Se o doador • quando se lhe fizerem as perguntas, · . · · . · · · · · · · --

.. responder que· não doo-u, que foi .forçado, 011 que J>or tudo isto .o· meu parecer é, que dtwe ser.in-:-
teve um motivo de mera ostentação. serã :valida tal deferido o requ('rimento, rejeitando-s~ as: emend!'s 
doação' Nínguem o dirá. · do Sr, Souz~ França e dp Sr. Verguem) •. _.·. . . .· ::·. 
. ~· o doado leve l?or. causa da doas-ão alguns pre- .. Tendo · ces~do a discuss~o, por se·jo~gar_,~u~~ 
JUlZos,·fica com o'dlret\o de haver perdas e damoos. cumte, procedeu-se á. votaçao, na qualfot·reJet~do. 
mas: não eom o de fazer- boa· a doaçio só pela: sim- o parecer da colnmissão e' apj)rovada a, emend~~~ 
pies o: escriptura~;.. 'Logo, se se t.iveue j praticado· o- Sr. 'Vergueiro, ficando ll do Sr. Souza Franp~• 
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8ervada _P-ara qnantlo·_· viessem as. · l"nform··· ações, qu~ .. \ .. p· ilra fóra. e i .. r ~d. _·aquL_ para _minha c~s~.· _.Sou e s. eréi. 
se pedião ao governo, .. · ·. se>mpre accernrno defensor da constltutçao, ~amante 

Le · então 0 Sr.lo secretario o Sl'""UÍnte do governo, como aquelle que~ .verdade~ramente 
u · --·. · ,,0 

_ ·.élmante do goveJ·no e da sua patr1a, e por ISSO · vou -:''-
« PARECER. repetir,as mesmas palavras, que outras vezes tenho · 

· pronunciado. _ . . . . ·.· . · · 
· « A commissão de constituição. penetrada:\ dos Sr: preside_n~El, tem-:se p~rpetrado os J?ai~resbor-:-

m'lis vivos sentimentos de compaixãn, sente o 1\la- rores, as mawres· arblll'aru~dades; o lllator de ·todos 
goar os humanos corações dos illu~tres dt>putadus, os despotisnws éimtra os desgraçado~ cidadà~s bra· 
que compoem esta camara, com a horrorosa mor- zil~>iros. qrte p(1r rniseria têm vin~ó- d~fender ~su_a 
tandatle dos 1·ecrutas, .remettidos do .Ceará para patria. Sim. Sr. presidente, por nnsena p~rqut; po~ 
esta côrte. ·- · -· - ·. · deremos considerar como tal a sorto du<; mfehzes, 

Seria incrível, se o não víssemos, que de ordi- que assaltados, amarrados earrancados _do sei_o 'd~ 
nario morre . na viagem a tP.rça .pilrle e algumas ve- suas familias, hão de ser postos nas nossas _fileua~.' 
zes a metade dns recrutas: e u que mais admira e hão de ·nos defender ·e hão de conservar a mtegr1~· 
horrorisa é que nas condu!!cões de negros da costa dada do imperio 1 1 1 . . . _ . . • . • 
d' Aí rica e de colonos da Êuropa, que ao mesmo Olhando para as sanguinolentas paginas. da. h1s~ 
teinpo cbegão a. esJe porto, apenas morre um ou t.oria, eu comparo os moradores da provmc1a do 
outro I Parecé que a Providencia quer assim to r- Ceará a certo povo do nort~. da luglalerra, ~a occ~
liar ainda mais palpavcl a barbaridade dos culpa- sião em que, pedindo soccorros a uma naçao Q}at~ 
dos destas alroeidadtlS! . poderosa, para auxi1ial-os, _esta se tornou senhora 

A commissão, SP.nhores. não pódP. atinar com a do terrHorio que ia defender~ . .. . . . . _ 
causa de acontecimentos tão ext.raordinarios, e está Não posso deixar de comparal-acom ~ Afnca e 
intimamente convencida de que a mais criminosa com a Hespanha.qne, ~!Jcebendo ~~seu se1o ~s com· 
ommissão. o o nanhum respeito aos direi los e vidas merciantes e os soldados da PhentcJa, acabarao estes 
dos . cidadãos brnzileiros tem muito in fluido para por invadil-a e escravisal·a; ~ não posso deiXar de a 
tão desastrosos successos que como acaba de pon- comparàr com 0 Egyp~o, que sendo possuido p~r 
dera r um illul'tre deputado do Ceará têm feito per- reis amantes da sabciior1a. com os cosL11mes os . ma1s 
snadir. aos habitantes daquella desgrnçnda provin- cheios de santidade, foi· atacado . e reduzido por 
cia, qne ha deliberação de acabar com os brazilei- pó vos, que tinhão sido recebidos co!'lo. auxiliªres; 
ros Dt>lla nascidos. não pusso de.ixar de comparar a provmcta ~o Ceará 

A commissão des\\java prop~r já emcaz remAdio com a cidilde de JerusaléDl, hurentada JIOr Jere· 
a - tão grandes -males, mas não é possível fazêl-o mias, porqne vemos casas sem habi~adores, P_~aç_ as 
sem que obtenha primeiro as informações se- abitndonadas, templos fechados, e ~lfg{'os ~: nuva.s 
guintes: · cobertas de luto.' banhadas em lagr1mas e sUtl'oca~: 

« 1.• Se já tiverào effeito as providencias, que o das em desesp~ração~ . . . . _· . ' ·. 
ministro da guerra asseverou ter dado em ofllcio do Sim, Sr. ptes1dent.e, eu dtgo v1rgen~ e v1uvas, por-: 
3 de Junho do corrente anno. que já não existem h~mens no Cear.a; ell~s _prefe_.., 

« 2. • Qufl numero de recru_las pedi o ao governo rirão 0 encontrar abr1go entre as feras, avtverel_ll 
do Ceará, e stl est.o nrunero foi calculado sobre a na sociedade de homens perversos, _monstros crue1s 
povoação daquélla proviaei~, «: . com aUcnção ~o da httmanida•le . . . . _.. .·. 
quA fornecem as outras provancws. - Aquelle patriQlismo, com que faltei . a · prim~!ra 

3.• Se o recrutarnento foi encanegado ao gover- vez a respeito dos recrutas, é igual ao q11e me amma. . 
nado r . das armas, como se diz,- ou ao presideme da agora, e- que me faz erguer a debil voz nesta ilu-
provinr.iat como determina a lei de 20 de Outubro gusta camara. . · , · . . . _· . __ .- ._ 
de 1823. · ·· · · •. • . Ma!!, Sr. presidente, que resultad~ tenho· rec~-

« 4.• Se .foi encarregado ao .commandante das bido't .Dizerem que sou fallador: s1m, Sr. prest· 
armas, que motivos occorrerão para a transgressão dente, porém se esses que me cha~ão falliidor S~!-1· 
da citada lei. . · · • · - · ·- bessem que eu nasci algarvio, nãó sehavi~o· de ad· 

« 5.• Quantos recrutas têm sido enviados da rnirar, mas pergunto eu, ttmho eu fall~do algt~ma 
dita província, quantos têm morrido _na.viagem,_ e cousa oppnsta á verdade? Não. St·. I!resid~n~~,sou.
qüantos têm - chegailo enfermos e momdo dep01s. homem-de b·em, homem honrado (Apotarlo, apotado); 

« 6.• Que despozas se tem feito - com o tt·áns-: homém atiJigo de niinha putria' (Apoiado, apoiado), 
porte destes 1·ecrutas, e qual o numero· dos nav-ios amigo dó governo: l)âO fallo s~não oq.~e d~vo. : . . · 
em que têm vindo-e suas re!<pectivas lotações. Dizem que sou o padre Jose Cu!ttodto Daa~ .mtll

« 7.• Se .já houve .suspensão do recrutamento, e tar! t:st.imo muito, Sr. presidente, 11ue me r~plJlem_ 
de·taes remessas de recrutas. animado ~os mesmos sentiment()s de patnot1smo. 

« 8." Que 'Se péção ao ministro •.da guerra os e philantropia'que tantodist~ilgue~ a~s&ebon,r_ado 
omcios~ que tem . dirigido sobre esta materia, as depu lado. - · . _. . . . . . ... _. . .• · b• 
respost:.s do . governo provincbl P. as instrucções, . Esta sala . iem sido .-a . minha fortaleza, a mm . a 
porque se fez o recrutamento. praça d'armàs, o_ in~u campo de batalha: . ~«J!Ji,_ ~.r < 

ttPaço da camara dos deputados, lO de Ag·1Sto presidenle,aqni- é que hei ae defen~er ~nnl~res: 
de .1826.-J •. · Lmo Coutinho;-Bernardo · ·Pereira ses -do povo do Brazil atA a ul~ima extr~mld!l;de;aqu~ 
de Va.sconcellos.--Lu.cio -Soares Teixeira.. de · Gou- é-qti·e . ·hei de defende~- ã cotistitúiÇãô. ·o~go!érnC);_a 
v~à. • . .. _ . _ . . . , nossa . ,religião -e tod~s- os :iJ.!leresse_sttlle~~ao~.~~s 

Posto. este parecer em discussão; offereceu-se logo caros ao Brazil;' o maiS nã()'~propno a um"hQm'i)n 

~~~~~1;t~W~~,~~ra;l~~~t~ Zii:~~~~~l~~i;~i~S 
espirit.o ;,constitticiônaWe ·espero ·sabir' assimdella me derio ' ilma:·commP.uda,aa .ordem· de :A:'VIZ !l -- Sê 
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eu,.viver,das rendasdella, em:4 : dias morr.J á fome.. Façamos pnr um pouco .reflexão sohre·asidéas 
Dizem . que me fizerão brigadeiru, sim, Sr. prt>Si- daqudles infelizes. quando t>mbat cão: elles sabem 
dt-nte, .fui despachado brigatleiro. mais depois de que vfom para padecer ID.il .t.rabalhqs, que sãu .vi:t.i
sotr.-er 3 ou 4 preterições, e depois de·tantos-annus; mas dei'Oiadas á morte, que o seu destino appa
de . serviço, e QC ser 3 ou 4 vezes .pre.lerido, não rente é o Rio de Janeiro, mas que o imuumso 
havia de ser brigadeiro 'l oct~<lno virá a ser a sua sepultma! !I _ . . 
__ Eutreta_lltO, q_·.er ~e fizessl:lm justiça, quer me li- N~o ~astava que · outros _desgraçados_ se arrojas
;e:Ssem . vJolencia, he1 . de ser sempre o mesmo l1o.. sem ao rio Parahybuna,_ ao r10 Parahyba, era neces
!ném honrado (apoiado), o mesmo homem _ de . bem sario que -as aguas do oceano recebessem em· seu 
(apOiado), o mesmo amigo da C!)nstituição, omcsm~ seio os tristes restos de tantos cidadãos brazil~iros 
àmigo do gove,ino. o mesmo amigo do po\'o do vindos do Ceará 't . . · · 
dp -Iirazil. . . . , . . . ·. . ' · Qne consequcncias terríveis não resultaráõ desta 
. Quando se tratou aqui de recrutas,. e.u fui o pri- tragedia? Em que desgraça vai fic.ar o Brazil1 O 

meiro mP1llbro desta augusta cam·ara, que tive a Brazil não terá defensores: e·elle poderá ser atacado 
h~Ônra de mostrar a indignidade _com que estes são impunemente, não teremos quem nos defenda. 
tratados. · · · · · · E' este corjlo lP.gislativo que ha de: empunhar a 
. ')lh mpara as ac.tas e para os diarios, lá se verão espada '1 Elle :_é capaz de -o fazer, todos os seus di;.. 
as m•à.has · e~ pressões: · éllas não são . eloquentes,_ gnissimos membros· ~êm coragem~ têm patrioti~mo; 
J:DIJ,S sim aniniadas,do espirito de patriotismo: não mas quem nos ha de acompanhar? Nós só'l 
cheias de muita -verbo~idaqe, po.rque eu ,só tenho a A vontade do . nosso so hera no e de alguns homens 
ve•b.·usidade_ de um sólüado; mas cheias de boa[é, de· honra, _ é muito bua, mas não temos quem nos 
de ·~oa vontade ("jwiado); eu entã' mostrei os hor- acon•panhe; não tt-mos quE>m entre comnosco nas 
rore.; pratic<~dos com osr~crutàs; tem-se realmente fileir;~s, não tt'remos mais defensores, ·enós só pouco 
praticado ~orrores no Brazil, Sr. presidente, que ou nada poderemos con:;eguir. , . . ,-· ' 
núnca se virão. n_as paginas da historia~ . Por isso ellt•sdeviào ser bem tratados, segundo a 

Os cidadãos cearenses :;ão calcados aos pés, e as ord<·m, que mui sabiamente deu o governo, mas 
benignas ordens do goverao que mandão que os re- Pll('s são calcados nos pórões dos ~avi os e para·que? 
cru!as scjão vaccinados, que S<'jão bem tratados, Para se dizer que o g<•verno entra uesses actos de 
qúe tenhão tod•s as commudidad('s, todas estas or- atrocidnde'l Mits o governo não - tem culpa, elle 
dens, Sr . .presiMnte, não têm sido ubservadas tem dado as íuais energicas providencias; ;que se . 
· _ Tem.:.se pegado nos desgraçados ccarr.nses,tcm-sP. não tem C!Jmprido, Sr. presidente.! . . ·· 
t:eniettido . a burd11 comorôlos de tabaco (apoiado) Não bastava terem-se praticado outras semelhan
o~ .caixas de _assúcar (apoiados), uns sobre outros tes atrocidades em diverl'as províncias do imperio? 
nos pm-õE)s dos navios~ 1 êm vindo para o Ui o de ~erá preciso usar ainda de mais violenciasT Meu 
Janeiro sén~ l;!erem vaccinados.e quaes s~rão osre-- Deus I! 
sultaiJos de tão-criminosas arbitrariedade:;? . · . . · O que poderei dizer contra. tantas arbitrariedades 

Veremos os pro-vincias do Ceará, S. Paulo, Minas- tantas barbaridades co :1 metlidas todos os dias con
Gerae~, finalmente, Sr. {'residente, todas <ís pro- tra o povo do Drazil -? ~- o · povo do Brazilnão 
:vincias ficarem desertas, se assim continuar, se se achará um defensor que apoie a sua justiça? E' ne
continuão a desprezar as ~abias determinações do cessario, jã que os povos do Brazil por fortuna têm · 
governo, se se continuar a olhar para· os h01nens dignissimos rept·esentantes ·congregados nesta ca
como para vis insectus e féras. _ · mnra, é neccssario que vamos pôr em -1lxecução 

Tem-se tratado ~stes recru~s com a maior barba- aquillo mesmo, que diz a nobre commissão de con
rida~e, co~ a mais criminosa indiffero_n\:a-e iniq11i- stiluição ; v01mos pedir informa~:ões · circumstancia-" 
dade,:sem se olhar que são homens de bem,_ qUe Lo- da~, vamos saber. dos.ba•·haros'·.pi·ocedimentos das
dos são de~cendent,es dos mP$JDOScidadãoj; brazi- tes rl.'gulos: caia a espada da ·justiça subre.estes 
l{lir~s. que aprcsental'ão i~trrpillo e brios.o peito ãs malvados (apoiado geral!1unte)•' sobre estes perver
})allas dqs ' inimigos i_nglezes, francezés, .bollande- sos, t~stes inimigos do altar e do throno,estes amigos 
zes e , finalmente portnguezés 11 . •. · _.. do dm•potismo, que tanto têm delinqui~o, que tanto 

: Depois~ de h~v~re~ , aque~le~ p~vossoffrido tantos t~m petseguido os cidadãos,brazileiros .. '- · ,_. ·· _ 
~orro.res, d~po1s de ha_verem estado.expostos áfume, Peço portanto .que . logo · se es~reva. ao ' goyemo 
a peste e á guerra, amda quer-se por este meio in- para que depQis de havermos--a sua resposta, possa-
fern~l p_rocu~ar 'a . despopulação de uma miseranda r& Ai dar as providencias. , · · • • 
pronnc1a do unpef!O P 1 : · . ·. . . . . Eu _ estou de boa fé, estou , persuadido que o go-

Q,~e.n~ ·é o que pratie~isto 'l Se é· o presidente da verno terá dado os passos necessarios, -Saibamos 
prQVIncm, poderemos dizer francamente que é o no- ·quaes são os malvados: se é o commandante ~ _ou o 
me~. o rnais infa1.1íe. indigno de occupar esse luga;r. preside!! te da provincia, s~ja qu( m for; é malvado~ 
Se .e, o commandante da~ armas, é o homem o mais é ímpio, é réo, ·não deve mais existir, porque tem 
des~raçado, o mais tyranno ·que tem apparecido, sido a causa.· proxima ou remota di.} assassinato de 
mawr tyranno . que Caligula, mais cruel que Dorni- tantos cidadãos brazileiros. -· 
ciano, :N'ero, Huliogabalo, mais cruel do que Lodos Eis o que exijo: que se perão informacões ao go., 
esses mt?n~tros, q'!e for~ o. ajr:Jju_ria e õpprobrio. do verno 13obre as atrocidades qJe se tt>m cómmeLtido, . 
po. v_o_ ro. ~a_n_o •. ·_m __ _ a __ ~_ s_ . _c_ rue_l_ do qu_ e_. ~o- dos os ~()me_ ns porque se c_ontinu<lrern{d•aqui ha 3 ou 4_-anil'os-não 
que têm-. e~~h1d? dl3 s~u1gue as pagmas , da h1storia. haverá um só hoinem capaz de sustentar com as ·ar.;. 
' •. Qs1_lov:os q~~ndo _ mé .nomearã\} deputado, -quando D!as ós dir~ito~ da nação brazileira, do sagradoctt-
puzerao-e~ , ~:nm _~ sua c_onfiança, foj para defender d1go consLitucion;U. i • · . . . · .. . · · . , 

- ~seus ~l[et!A>s, e hei de eu querer que os ccaren.,. O Sa. ALBUQCERQUR~~Bem · quizera;• Sr •. ·•presi
l!~~. -~~ :~cJ.a~_!los. (}_Q.~~~~~ej~~ - i~pu~t>mente en- dente, deixar, de .. fa~lar.sobre .es.te : obj~cto;por jul-

. \r~gu~ ~~' ,~;Xt~rm~~~~~ . ~' . ~J!I:(),-'lmpu9~inem.e en., gar-qul! .a .e~pr~~p:Aps s~ntim_~ntos. ~~- co-_upaiJãQ 
\re~~: '!'~95 .J~oiTQr~ ,: d.e,_11~~.~o~. d~esp_era_dal ~- -~f.e~~. ~'!-. Yez. eo.unci~d!l , ,J!~s~:~m~:qpasi 
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ummimrmente, será bastante para animar os mes
mos ~entirnt ntos e111 outrus cr·r~ções: u.as o poder 
da huuranidad~ tanto mais violento, quirndo se trata 
de infc·Lzes de uma provinna, J.lOrque tenho a 
honra de representar, me ifn!Jõe o dever de dizer 
algum:r s palavras. 

A gravidade da materia, Sr. presidente, é supe
rior a toda a eloquencia. Eu quizrra·•ter palavras, 
que justamente sign incass8m o meu senti mento, 
mas e lias quasi me faltão, e a dó r mais forte as suf
foca, e bem puuera dizer como Enéas- ú1(andum, 
Jlegina, jubes nno"L:are dolrn·em . 

Este horr ível facto me traz a recorda cão das innu
meraveis atrocidades e barbaridad es qire tantas ve· 
zes se tem con1mettido na dt!Sditosa provincia do 
Ceará, victima dos desvarios da facção revolucio
naria do 1824, da mais apurada fome, e hoje eil1 
fim devastadora .peste e ba, baridade de seus go
vernao tos. 

Parece-me estar vendo no silencio da noite cer
car-se a cid ade e villa, assaltn rem-se as casas dos 
cidadãos, esse asylo inviolavol da const.ituição ; e 
serllm arrancados barbaramente dos bracos de suas 
consortes; conduzidos em gargalheiras· ll. grossas 
algemas, a maior pürte das vezes de uma lon ga 
di~tancia , acompanhados de suas mesm as caras con~ 
sortP.s, e tenros· filhos morrendo uns e outros pelas 
estratl«s á falta dtl sustento, que antes pela rsteri
lidade <l':tual mendigavüo pelo mato de raizes 
agrestes, e desta maneira são mettidos 200 e 300 
hum ens em uma Pstreita prisão, onde são amontoa
dos, feita para o~ soldados do batalhão. 
' Passa ainda além a barbaridade; e poderião con
ter as lagrirnas e~ses me~mos nobres deputildos, 
que hoje tantos signaes deiiião apparecer de ronl
paixão,_ se vi~sem esses infelizes virem quasi nús, 
conduzidos ao lugar do embarque, regad as suas pi
sadas das lagrimas de suas conEor tes,se vissrm, 
Sr. prl'sidenle, estas entrarem pelo mar, com agoa 
ac1ma dos pe1tos, bastante prova de <}IICrerem eor
ror a sorte de sous inf~liz es JrRrido~, e serem em 
prrmio repuh-ndas com chibatnrlas '? Oh barllari
dade I I I Todos estes flagBilos sofTrem eE tes infeli
z~s recrutas antes de entr11rem pilra o porão dos na
VIOS, ondf) têm de acabar S" IIS dias chorando a viu
vez da esposa, a orphandad0 dos nthos, fntregues 
aos grossei ro cuidados de alguns dentre elles,que, se 
faz cargo de os zelar nas molestias, pois são embar
c.ados sem. botica e sem cirurgião, a excrpL:iio da
q11elles nrmto poucos, que têm vindo em tnnspor
tes, que daqui têm sido mandatlos. 

Serãci estas, Sr. presidente as sabias e provi
dent es ordens do governo? Sallerei eu quaes têm 
sido? Sim: mas que importa, se ellas servem só
men te para serel!l lidas e calcadas assim como to
das as rllais leis humanas e di~inas. 

lle que tem servido que o governo t~nha pater
nalmen te ordenado qne não embarqu em recrutas 
sem serem vaccinados? De qufl serve mandat-lhe 
o nec8~s ario, sn riw tem uso ? De que <)l'(!enar que 
quando furem prPcisos recruras, irão ns trnn>portes 
com todo o necessario, nenhuma dPst <Js sabi as me
didas se observilo, e estes horrososos factos estão 
continuamente desafiando a nossa cámpaixão e 
col ~ra : e os malvados perpe.t.radores de tantos as
sassina tos zomban do das leis, quand o merecião a 
mais severa punição! I I 

E' por todos estes motivos e outros innnmera
veis, que me não r<'cordão pelo flStado de suffoca
ção, em que me acho, que voto por todos estes 

quesitM, que a commissão apresE-nta, para que in
l.,rmados pt•r[Pllarut>nte pPio ministro, possamos 
t• mar uu1u deLberação terminante, que possa ata
lhar a ruina lutai, que aquella importante provín
cia ameaça. 

O Sn. Mouru: - Eu vou sómente relatar o es
tado em que se acha aQuetla província por causa do 
recrutam ento. F.llc vai produzindo elleito bem fu
nesto para o presente e para a futuro. 

A provin cia do CP-ará se acha na maior desgr<lça 
pos!'ivel; dous terços dos seus habitantes estão fo
r~gidos, e o estado de apuro e necessidade" que se 
achilo reduzidos, tem fei to ladrões ratoneiros e sal
teadores, e o refto da província se ac.ha de>am pa
rada, sem poder sustentar a sua propriedade : ha 
mortes diarias pela s estradas, o qu e nunca aconte
ce u no Brazil, e o recrutamento tem dado causa a 
isto no Cea rá li E será isto uma causa, que es ta 
augusta Ccunara olhe com indifl"erença? Não: é um 
objrcto, que nmeaça o mesmo sy!tema, que traba
lhamos em sr1slo>ntnr; deve portanto tomar-se este 
negocio em muita consi<.lenção. 

O Sn. LJNO CouTINHO :-Nunca pensei, Sr. pre
sidente, que houvesse..de levantar a minha voz nesta 
camara tres vezes sohre este objecto, mas a nossa 
desgraça quiz que a sim acontecps~e, queira n pro
viden~ia que seja a ultima vez (apoiados), e que 
possa de UJ)la vez pôr te1 mo a tão grandes e enor
mes crimes , crimes, que excedem a toda a conce
pção humana, e qu e fazt•m arripiar o coração rJe um 
Mouro, quanto m<lis de um christão. (Apoiadoc.) 

Sr. presidrn le, é preciso que eu falte, e falle deste 
objecto. Estaremos nós, Sr. presidrnte, na China, 
onde rcgurgita a especie humana, onde. muit as ve
zes se ali rã" os menin os defeituosos aos monturos 1 
E assint mesmo, Sr. presidente, na China preten
de-so diminuir a popu lação boa com a mortandade 
de;;ta natureza ? !'ois corno é que no Brazil, uma 
extl'mi10 irumensa de lerritorio, onde habitão 4 mi
lhões de homem, se poderá ver, e ver de sa ngue 
frio uma mortandade tão cruenta, e teimosa? ()ual 
é o motivo , porque isto se faz? Eu não o sei; veja
mos .se póde aparecer algum. 

St rá por ventura porque a patria precisa de sol
dados? Quando a patria precisa de soldados, todo 
o cidadão empunha as armas, e então era ju~to que 
viessem de todas ;;s províncias a quota parte de sol
dados, ou todos, se a precisão fór urgente, mas nós 
-es tamos ·vendo que este dtJsgraçado recrutaruento 
unicamente recae sobre aquella desgraçada provin
cia, e não sobre as restantes. 

Sr. presidente, serh a província do Ceará o vi
veiro dos homens ? Nào de certo: pelo contra
rio nós sahc m;;~s que ella é a mais de>povoada de 
todas as do norte; pois de uma provincia despo
voada, e da segunda ord l· m, onde muitas vezes o 
braco da providencia se descarrega com rigor,eondQ 
ha scccas terriveis, que se vai tirar bra ços J.lnra o 
recrntamento? Se e:;tcs homens es tão quasi mor
rendo prla fome, como se diz, porque é pois que se 
arrancãu ,:u 5L'II paiz natal, e os sar:rificã o a uma 
rnor t<l certa em os porões dqs navios imtn undos, 
c<Jm o pretexto de recrutamento? Como homens 
cheios de doença, mirrados pPla fome, hrm ens a l
tacadas da peste, poderriõ empunhar as armas? Não 
era mrlhor que fo ssem antes parn os hospita es do 
que para o campo da batalha? Não era melhor que 
depois de terE-m recobrado a saude e as foçras, fos
sem então recrutados para soldados? Como se 
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mandão . espectros .consumidos de ·fome, e miseria. TalVP.Z DP.m jmtre esSPS Turcos, que hoje com 
calcadi>s n~ _porão , do 11m . n;wio, para virem.aqui &anto horror e escan.daltl tia humanidade assolão os 
entrar . no serviço, . para defenderem a patria, digo camp;•s da Grecia, e seus mis•~ros . habitantes, dei
melhor, rara ~orrem Dtl viagem OU DOS hospitaeS .lados a SÍ llleSIIlOS • .Ia}vez que nem entre esses bar
da eapita 't (Apoiados.) Quantos de tnntos çen,Los, baros se faca t•mbarcar tão grande numero de das
pergunto eu, dP.sses desgraçados cearenses 513 - ~êm ~raçado!'", sêm meios. e sem sor.corros lJ (Apoiados .) 
aprov~itado, e têm sido enviados ao excJ:ciLot · Só entre- os Arabes do :.leserto encontraremos 

Oh meu Deus!! Nenhum, J•orque ,tódosJem mor.;: exemplo •·ntre .esses barbaros. que -surdos ás vozes 
ridtl desgraçadamente, e se algum E>slá ainda ,·ivo, da fome. da mi!>el'ia, e do cansaço, faz~m e··~rer os 
arrastra nos hospilaes uma miseravel existencía .' malfadados Hscravos que aprez~rão, · deba1xo de 
Con!O em um tempo tal, Sr~ presidente, em um ~miu.tados golp11s do açoute, e d~ sabre, alimen
tempo de ·luzes e de philaotropia, se aquilata em · taud•1-us apenas no deeurs11 do d1n com algumas 
pouco a vida dos hom••ns, e dos cidadãos br<~zilei- poucas gottas de l~ite azedo de camello! ! I (Apóia
ros f -Como se embarcão sem aquelles mais obvios dos.} Só entre... Não. l'enhores, não é-p•lssh·el 
socc~orros. que até levão · a~ embarca~ões que trans- q11e eu.-d~ixe de sensibilisar-me. não é possível 
portão os negros afrit:anos'! Comll envião os recru- lambem por . outro _lado que e11 deixe de inflamar
tas nús, · sem- remedios, sP.m aguadá sufficiente, me 11 Quanto em nós cabe, cortemos o fio da eonti
sem gullinhas para os doentt!S, emfim nenhuma nuaçào de · taes desgraç.,s ; eu accuso por oruõ_o_ 
provid,.ncí.a~ socados como rôlos de tabaco t•m u:n crime, · não posso-ainda·-aceusarõs monstrus, quo 
porão do oa,•io, sem arque~tção competente sem ta- uào conheço, pm; cuja causa tantas mortes_ têm oc
rimbas, sem ventiladores; sem· postigos de luz, etc! cQrrido. Ueservo~me para quando vierP-m a este re-

Pretende-se acabar de uma vez com a raca cea- cinto as informações, que com razão, e justiça exi-
rense T Perto de mil homf.'ns têm mórrido.óu em gimosdo governo. . . . . 
viagem ou em bospitaes, e é assim que a pátria pre- O governo é mais do que ninguem inter.,ssado em 
ei~a de soldadosT Póde algum dia o exercito ser cohibir taes atrocidades. elle tem todo o interesse 
preenchido, se elles morrem d~sgraçadaml"nte antes em apparecer á Cace de seus subditos. á . Cace . do 
do cbegaremás fileiras? Se se pretende castigar o Ce· mundo inteiro, justiceiro, humano e inteiramente 
ará por · seus desvarios passados, . assaz não foi ellle' expurgado .. das mais leves sombras · de omissão. 
punido com essas commissões militares, com esses (AJmiados.) . . . . · ... 
fuzilamentos, com a sua propria desgraça f J>ara Elle deve ajudar-nos, e eu conto que breve sere
que mais ;o vagaroso flagello de um recrutamento mos satisfeitos. Emquanto poré1n não chegão as re
tão atroz, que vai acabar de uma vez aquelle mise- quisi~ões E>xigidas, eu voto . des•Je já á execração 
ravol povo ? . . · · .. .. . . publi~, ao desprezo abjecto, que merecem os ma~-

Não, Sr. presidente, acabem-se de uma vez tan- vados (apoiado geral11umte}, ao horror da humam• 
tas desgraças ; a justiça, a humanidade assim o pe- Jade emfim, esses horrendos; que têm sido a causa 
dem, e o _lugar de dE>J!Uiado ~os o~riga a defP.nder dos diiTerentes massacres dos nossos concidadãos 
altamente~ povo braztleiro, que aqui nos collorou: do Ceará! ! 1 (.4poia-ào geralmente.) . . . . 
tomemus as . medidas as mais ene1·gicas, sobre tão Sim, elles receberáõ o rigoroso castigo dos !eus 
f~.io procedimento~ e por tantas vezes repetido crimes, e a beneficio. e em favor da mesma huma
dtante de Deus e dos homens, á face do corpo Iegis- nidade, eu peço que . se omcie ao governo_· _com 
lativo : venha a resposta aos quesitos os indicados toda a urgle'ncia; e que se proceda a u111a Stlssao e~
pcla commissão,. e depois decidiremos o que melhor traordinaria, apenas cheguem .as informações ext
convier. - . . . . ·-: .· . gidas (apoiRdt> geralmente), afim de por-mos termo 

Saibão os no11sos constiluinti>s, que ainda que se a tãoinauditos males. · ··· .·.·· . - . 
niio dêm . as providencias; nós clamamos, e conti- Deste modo cumpriremou01n o mais sagrado ~e 
nu~ remos a. clamar éontra semelhantesprocedi- nossos deveres, e olttlreCE>remos aos nosslls cons\1-
mén~s. ( lpoiado geralnunte.) , , .· . . . tuiil\Í>s a mais:- decidida prova de nosso zelo pelos 

O Sa. : Co!õTA .AGUIAR:...,.. A voz mr. fallece, a dôr seus interesses e pelo seo .bem ser. 
me,transtorna todas ~as minhas idéas! ! ••• Cumpre. Sn. PAULA R ·souu.:-0 estado ' da minha alma; 
senhores, cumpre que e11 façasobremim todos os bem_ v!sivel no mCJI.,._exterior, ~e impede de~al1ar1 esforços 'I O" horror do crime; e a atrocidade de tão n•as nao posso conter-me de d1zer que eu nao -se1 
inauditos Procedimentos animará a minha debil cow ~./ es membros desta augusta camara,- qne<se 
'fOZ. . . . . •.··.. .. . .· • . _. . . int.éressão pelo bem ser-do Brazil, possão ser faxados, 
·· Como é crivei. senhol'es, como é posl;iYel que os cen~urndos, e n1ordidos.- (como disso um · honrado . 

desgraç.1dos cearenses, nossos concidadãos st'jiio as:- membro; acontecer) quando oelo contrario devião 
sim VOÜtdósiá morte, ao extcrminio, e á dcsohicão't ser elogiados. Não : s ei como· possa ltaver quem a . 
Cn!'la a ct·erH: ;.: Só osfactos, para as!;im ·dizer, ta o lo se atreva !!Sa l1a taes homens tão vis, esses 
ac~nieci~~s. di,à'n~~ dos nossos ol~ios •• poderião tirai·:- é que · são . os ·. anarchistas ( apoiado • geralmente ), 
me ·, ~'!' _.~o . desg,raçada surp~eza. Nii':J, senhores, à porque a ordem do .Brazilé a manutenção dosystema 
r_epet~ça_Q ;~e -tantos .males, a audacia cum que es~as. monarchico constiluciunal, e tudo o quc•nào é isto; 
aulor1dades do Ceara têm feito embarcar nossos. é de~ordem. (Apoiado, apt>iado. )- ·-· - · 
miseros , paf.r~cios, destituídos de todos os recursos., . Direi . agora . mui poúr.a · cousa sobre a materia.· 
postos . em . ptlhas .como fardos de mercadot·ia: . se- O poder e1ecutivo não póde fazer recrutamento sem 
IJ!Clh~nte· ~f.sfíum~t,ni_d~~e penetrando ~- eoraçã(),já ser .. , por. uma · Iei~ p~derá sim conservar: a •. força 

. Da(> <l!g()_ de)!f!!~~~~herr~, m~s 10~mo de qualquet existente • . emquant.o ·por lei oito for alterada; epára 
homem , all!Jgo·~d-~.s7; ~~v~lidus, e da humanidade, preeneher •o numero. da · existente, é que · tàlvez se. 
d@ve at~r.ahu:~~l?~;o~; malvat}os àJ~xecração de todo tem mandado recrutar. Julgo pois que teremos raZão 
o B~~,I•{9PO.Jfl~) . .ge,r~!•JI.~nte),•.de;ç~ . chamar, ~obre p~ra r;recolllm.~n4ar lio,governo :O: fazer : cess~r ·p?r 
SU~!! • .,.:~ç_&s,;cA.ollp:~:_o .pezo •. d()~oo rigor -d.as leis, agora ,_,() , . r.e.cru~ment() "-do ~ ,_Ceara,,.,;emquan~ : ,D_a~ .. -
(A~~i:l,!~~.l~:?:·· :. ;<iH: , """':'-· ·" .,: -. . · ·· ·· , tive~o~.u ;iiJfol'nl~~, 11ecessar~~s, .Pa~a decretar: 
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o numero da forca armada. Por este modo da vamos 
já e·sta pequena cunsolação áquella desgraçada 
província. 

Queria lambem que se tomasse em consideração 
aquella idr-a, que ennunciou o Sr. Lino Couti_nho, 
quer•J dizer que se p tdis~em informuções sobre o 
numero de soldados, que se l!·m apruveitauo, dos 
remeu.idos até agora, pa rece-we justo que vá ma i> 
este quesito. São estas as duas idéas. que, por não~e 
terem tomado rm corsideração, eu julguei uecessario 
tu{:ar, apezar do estado de dór, elll que me acho; 

O SR. CuNHA MATTOS :-Outra vez me torno a 
levantar, porque estou conveneido de que fallo a 
favór da humanidade, a favor da justi~a, a favor da 
equidade, a beneficio dos cidadãos braúleiros, 
da l1uelles indivíduos, que devpróõ um dia empunhar 
a espada para d<fender o imperio do llrazil no 
campo da honra. Talvez eu seja um dos mc·mbros 
deota augu~la cau1ara, que tenha visto maior 
numero de escravos conduzidos da Costa d' Africa 
para us diversos portos da America, talvez eu tenha 
m~is conhecimento de todas as circumstancias, que 
mil i tão antes, e depois do e1ubarque dos desgraçados 
escravos preto3, daq uelh>s homens, que são com
prados, O!Í sii<l npprehrndidos nas guerras, talvez eu 
seja um daquelles, que tenha olhado para isso com 
maior alténção, porque era obrigado, em IaúJo de 
meu l'mprego, a uar ~rovidencias para se cumprirem 
os deveres dos capitiles, ou donos tios navios a 
respei o da conuucçüo de escravos. 

Sr. presidente, os proprietarios dos navios, ou os 
capitães, são obrigados a ter bom, ou pelo menos 
soffriveis facultativ os, são olJrigados a ler uma 
botica, a fawr uma arqueação, ou a executar a lei 
da arque~ção, de terem todo o mantimento, e da 
melhor qunlidade, para cons&rvar a vida daquelles 
desgraçados individuas. Eu bem conbPço, Sr. pre
siclente, que elles fariào isto por princípios de 
economia, e interesse individual, mas a conserv~cão 
daq.uelles homens. se rá de màior consideração e será 
mais digna de cuidados, do que a conserva(;ão dos 
christilos, que vêm a es ta côrte, e ao depois hão de 
passar ao campo de batalha a ddender a sua patria ? 
De nenhum modo, Sr. presidente. 

O cidadão bra~ileiro é um hom em livre, niio se 
acha nas mesmas circumstancias de um miseravel 
escravo, mas t-utre nós ainda são tratados com 
menos attençãc, do que _aquelles I ! Não se olha 
para a qualidade do mantinwnto, não se olha para 
os commudos, não se olha para a roupa, que ha 
de cobrir os miseraveis. os àesgraçados cidadãos 
brazileiros, não se olha para us medicamentos 
necessarios, finalm ente são Iuettidos como lJrutos 
nas em barcações, cuja Hqueaçào não é conhecida, 
que de\'B ser regulada segundo a lei, para eertos 
navios, dl' Ct•rtas dimensões . 

As leis mandão que os eseravos seji\o embarcados 
nn razao de '7 pu!Inos por 5 tonPiadas, ou de 5 por 
2 toneladas! Mas já se fez alguu1a lei de arqueacão 
para o embarque dos soldados? Nunca : e será 
possível que se lanct> m estes homens no porão de 
um navio sem ser arqueado? E' pussi,·el que se 
tratem assim cidadi10~ brazileiros, que se pegue 
nelles, que se m~ttà o em pt•rões t!e navios, sem 
roupa, e sem outros arranjos nPce~ sa rios para a 
conservação do homem 1 E' pnssi vel 'que assim seja 
degt·adada a espec:ie humana? Que assim se degntde 
a reputação, e o decóro do Brazil T 

Assim se reduzem homen> livres á condicào a 
mais ínfima, ainda inferior á dos escra:vos 1 CÔmo é 

possível que os cidüdãos brazileiros, cidadãos sol
dados srjão tratados peior do que escravos T Não sei 
que . dirão de nós os nossos vindouros, elles dirão 
que as paginas da hi;toria brazileira furão man
chadas como o sangue dos cidadiws brazileiros, mas 
este sangue, extrahido pelo~ fortes grilhõe~, pelas 
ppzadas algemas, e pelas grossas correntes d.; 
ferro, um dia, Sr. presidente, um dia ha de clamar 
em abono desta augusta ca1nara, dos illustres depu~ 
tad<Js, que têm falladu a tal respeito : aste sangue 
~xecrariÍ a mernoria daquelles tyrannos matadores, 
daquelles malvados I 
. Sr. presidente, já não posso mais fallar, a minha 

alma acha-se na maior agitação, estou muito per
turbado, mas assim mesmo animo-me a pedir, que 
se fosse possi vel, se accrescentasse mais alguma 
t:ousa ao parecer da illustre commissão, isto é, que 
se dissesse ao governo, que os escravos são mais 
bem tratados do que os recrutas, que os escravos 
oào tratados com mais humanidade, que se tem 
abandonatlo os principias de philantrupia, os prin
cipio> de religião, todos os sentimentos de huma
nitlade, 

Sr. presidPnte : estes cidadãos farão entregues á 
mais triste sorte I Quando os ossos destes desgra~ados 
cearenses forem parar ás praias do oceano, u que 
dirão os admirados brazileiros ? Houve alguma 
batalha, algum combate naval ? Donde vêm tantos 
cada veres? Desgraçadamente são nossos conci
dadaos : isto é a mai or de todas as iuiquidades I 

Se for possível accre>centar áquellas palavras, qut~ 
a respeito do tratamento dos escravos nunca se 
procedeu por tal modo, faremos uma obra de 
caridade. 

Veio então á mesa esta 

u EMENDA 

« Como additamen to proponho : Quantos estão 
em effectivo serviço. Mais, que se lembre ao governo 
fuzer cessar por agora o recrutamento no Ceará. 
-l'uula t Sou:; a .. ))-Foi apoiada, e com ella cun
tinuando a discussão, orárão pelo modo seguinte 

O SR. TEIXEIRA de Gouvêa :-Eu ni\0 repetirei o 
quadço de horrot·, que nos apresenta, porque não 
quero mais commuvcr as lagr1mas dos illustre3 
membros desta augu~ta camara . E' realmente in
cr ivei que no seculo 19, quando dizem que temos 
urn syst!'ma constitucional, que nos r~ge, nós 
estejamos todos os dias a ver repetidos estes quadros 
de horror, que estPjamos a ver gl'mer a humanidade 
impunemente I Quando appareceu a primPira indi
ca~iio, que annunciou eotes horrores, entendi que 
não deviào continuar a apparecer outros, mas 
desgraçadamente repel.em-se ·de novo: e os mesmos 
l) mpregados ainda exis tem nos seus lugares com
meltendo tantos assassínios ! ! ! Será possível que 
Sll queira despovoar a província do Ceará? Eu não 
o creio. 

E' preciso saber do ministro, quaes farão as pro
viden~ias1 que se der~ o. Por ven.ura o priloidcnte da 
província, que tem commettido tal hostilidade 
contra os poros (porque eu não lhe posso dar outro 
nnme) já fui castigado, como merece T Já foi dernit
tido, ou ao menus suspenso do emprego' Não. 
Esse governador de armas, esse tyranno, que não 
póde ler outro nome, já nos consta que so!Tresse a 
mais pequena mingua T i'iào decididamente: logo, 
como se ousa avancar que o governo tem dado 
sabias providencias 'l Não me posso acc&mmodar com 
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tal idéa. (Apoiado, apoiado.) Pois serão sabias as 
providencias. quando o govcerno conserva os assas
sinos nos srus lugares, quand<> por este meru apota 
sustenta, promove o a"sassinato? 

Ainda haverá quem possa desculpar o-ministerio 'I 
Pela printeira vez n:'ro se quiz culpar o governo, 
porque podia talvez estar enganado . apareceu a 
segunda, ainda se admittio descrdpa : pelu tercetra 
já houve muita eond,·sceudert.:ia cornos trtinist r·os: 
mas dahi por diaute como poderá ser qualifieild.r a 
tolerancia desta camara? Conservar os 1t1esruus 
homens nos seus lugares, hom<~ns que têm sacrifi
cado tantas victirnas desgraçadas !li E serão sabias 
estas providencias? Não, Sr. presidente, não me 
posso persuadir de tal. 

Eu não fallarei mais sobre este ponto, não me 
acho em estado de faltar pela pel'lurbaçilo em quP. 
tenho as minh1s potencias. Pedi a palavra si\ para 
dizer em abono do parecer da comrnissão, do que 
sou mP.mbro, qr1e a em·mda, que propõe a suspc'nsãt' 
do recrutamento, com o fundamento de ser illegal 
sem autorisaçào da assembléa, não é admissivel. 
Segundo a constituição é penuiltido ao govt'rno o 
consern\I' a forca armada. Se não voto por ella, não 
é por outro mÔtivo, senão porque ni10 quero que 
demos ao guverno pretexto algum, para que nus 
diga que nos ingerimos nas sttas altribuiçõ"s. Eu 
sou constitucional, e corno tal quero que Lcmlúo a 
maior liberdade de obrar os poderes politicos. 

Voto pois contra a emcmdn por esta razão, por 
quanto não sabemns o E·stado do exercito, qtrc existe 
actualmente, e emquanto não estivermos certos de 
que e !lo está completo, não poderemos mandn r 
suspender o reerutamento. Para isso é preciso que 
venhão iuforrnações, p >rque por e lias conhec('remos, 
o que ha a este respeito. Não é só no Cenrá quP 
existem os culpados, apparct;erá mais al:.(uern. E' 
impossível que hiijü um homem tão destituitlo dos 
sentimentos de huruanidade, que se nilo horrorizP 
com um semelhante .... Ernfim, Sr. presidente, a 
dór me suffoca .... Eu quizera ...• Não posso con
tinnar. 

O Sn. Cusromo DrAs :-Sr. presidente, a que ponto 
de desgraça chegarão os infPlizes brazilc!i_ros, 
aquelles mesmos, qur ha quatro annos sacudtrao o 
jugo portuguPz, e alr;arão um govcmo indc>pPnciente 
para sua felicidade !li Não contentes esses tyrannos 
com terem já, e muitas vezes [a ltad0 a todas as mais 
sag•adas promessas, infr·ingido todas as leis, e 
violado lalitos, e tão solemnes juramentos, depois 
de pareeer haverem c~xhaurido os rneios de aviltar, 
e degradar esta infeliz nação, c de a reduzir ao mais 
abjecto estado de escraviuão, ain,Ja in ventilo um 
novo genero de perseguição, q'W não me consla tPr 
lembratlo a esses monstros, que se tc~rn cdebrarlo 
no mundo por suas crueldades e barbaridades. 

Sr. presirlente, disse um illustre deputado, que os 
povos do <>ará á vista de taes horrores já estão 
persuadidos, de que o governo do Rio d<l Janeiro 
tem um plano de aniquilar a raça brazileira. E r~n
ganar-secJJiiO aquefles d•Jsgraçados povos ? Pois, 
quando nós vemos extorquir uma Pnorrne somma 
de dinheiro destes povos, e com elle mandar-se 
busrar a tanto custo, e com tanto empenho milhares e 
milhares de estrangeiros, e ao mesmo tempo carre
garem-se embarcações de brazileiros para os sepultar 
no fundo du mar, poder mc~-hei enganar, quando 
penso que o governo quer acabar cum a raça do 
Brazil, e plantar nella uma nova raça da Europa? 

Eu me horroriso, Sr. presidente, •.•. A' dôr ~uccede 
a indignaçiw ..•. 

Eu nàu stei o que mais se quererá de nós, de; ta 
malfadada nacào .•.. Ai de nós, se.n hon•s, ai dos 
desgrCJ\:ados btdsileiros, que tem d"nlro de si rnesmus, 
que nutrem os seus mais encarniçaJos inimigos! .... 
(ú illcrslre orador este1·e interdicto por alg<~m 
tempo, e vPrte,u lagrimas.) Porem ai delles tam!Jern ! 
O d.a da justiça chegará para elles I Esse 'angue 
dt)rrarnado, es>es ossos carcon1idos resurgir<iõ um 
dia, e esses malvados tremeráõ, sim treuwrãõ ...• 
(i!umor no salcio.) 

E ainda haverá quem se anime neste augusto 
recinto a faltar em pruvitlencias do governo? As 
providencias, que sei que o governo tem dado, são 
estas, que vou dizer, ainda que todos já o sabem. 
O nosso illustre cullega, que teve a lembrança de 
fcrllar aqui pela prirueira vez a bem dos povos do 
Ceará, e que apres<'ntou urna indicação, foi 
LlerniLtido do lugar, quo occupavn, e o ministro da 
grwrra, por eujas urdrms irumediatas está o mar 
eoberto de cada VI'I'PS dus nossos concidadàos, esse 
homem abominado pelos seus honoro,os crimes, 
qu9 tem jurado um odio irn plaeavel á independencia 
tlu Brasil, e aos no>sos patrícios, esse humem foi 
remunerado curn uttca comnwttda l Eis as provi
clt'ncias, qtlC snbemos q<~e o governo tem dado I 
Senhores, é lE:mpo du confundir esses perversos: ... 
Nada de transigir coru elles .... (A' ordem, á ordem) 
Sim .... Nil<t lenho receio. Eu não possuo officios, 
nem beneficios, para me serem tirados pdo amor, 
que dedico aos tllOilS concidadãos. 

B.estão-rue alguns bens, os tyrannos que S8 se
nhoreem dellns: resta-me a minha possoa, a minha 
vida ; t.irem-m'a : de q11e m~ Sl'rve vi ver no meio 
de~ tal abje~ção, de taes horrores? Pois quando é 
um crime a defeza dos nossos di r, i',us, e uma vir
tude a traiçüo, e o perjtuio, que esperanças po
derei eu t0r? (nepois de alguma pausa). Sr. pre
sidcente, senós tivessemos á nossa disposição as 
forças, com que cantão esses barbarus oppres
sores da humaniddde, nós os vpriamos treruer e 
humilhar-se, assim como já os vimos adulando o 
partido popular, e corucnettend 1 toda a sorte de 
baixezas. Essa é a partilha do d< spota : servir hoje 
para dominar amanhã, ser escravo de um para ser 
senhor de antro I (Apniado geralmente.) 

E não se lembrüo elles que este mesmo povo en
ganado, perseguido, o ludtbriado, ainda ha de 
acordar do somno um dia, e que el!es ... (A 'ordem, 
á ordem.) Não fullarci mais. ::íim, é melhor ... 

E ent.ão a camara dos Juputado1 ha de conservar
se muda. e tran.1 rtilln, quando os nossos 0.oncida
dilos clamào proterção, irnplorão s"ccorro ? ... 

Senhores, o estado rlil tt1inha alma nào me per
mitte atinar com os meios, que mais proprios st•jão, 
para a sah·ar:ir.o publica : ru imploro úquelles dos 
meus honrados collegas, que em semelhante crise 
têm a fortuna de conservar a nrcessaria ser,;nidade 
para raciocinar, que proponháo as medidas, de 
que possamos lançar mão já e já. Eu não sei, que 
podrremos esperar de taes informações. O governo 
qtie h a tle dizer? 

Queremos ainda mais provas do desprezo, com 
qrw elle nos trata? Se a assemhléa tem autoridade, 
chamP--se o ministro á accu:-açilf', e impunhão-se
lhe as penas, que as leis determi não para o assassi
r o publico, e para o traiJor: se não tem, então 
peç&-se ao imperador, que demitta a esse inimigo 
do sangue brwleiro, que está atraiçoando o povo, 
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e a elle mesmo. Para isto não precisamos informa
ções; os crimes são multiplicados e patentes; o 
mal urge, e o remedio deve ser prompto : quando 
não, antes do fim deste anno es tá acabado o resto 
do povo do Ceará. (Apoiado, apoiado.) 

O Sn. VAscoNCELLOS :-Nós devemos saber pri
meiro, contra quem se ha de dar a accusação, se 
contra o ministro da guerra, ou se se lhe devere
commendar que faça verificar a responsabilidade 
dos subalternos; e antes de termos as necessarias 
noticills nada poderemos deliberar; posto que quan
to a mim nenhum delles poderá escapar. 

Depois· de responder ass im á proposta do honrado 
membro, que acabou de fallar, tratarei da emenda 
do Sr. Paula e Souzn, que consta de duas partes. 
Na l" acho que melhor se especilicão os quesitos da 
commissão, pois ac.;rescenta mais algum a cousa. A 
commissão quer saber, quantos recrutas morrerão 
na viagem, e quantos depois, e pela emenda ainda 
se exige saber, quantos estão em efTectivo serviço, 
isto é, quantos destes desgraçados se tem aprovei
tado: e por isso sou de voto que es ta parte se acrres
cente ao parecer da com missão, para com estes da
dos atinarmos com a somma das victimas condem
nadas á morte sem senlenca. 

Quanto á outra parle, que lembra ao ministro o 
fazer cessar o recrutamento no Ceará, julgo de certo 
modo opposta ao parecer da commissão, e além dis
to acho que não está dentro das nossas attribuições. 
Qur) se oppõe ao parecer da commissão é claro, 
porque esta quer que se saiba, se o governo mandou 
fazer o recrutamento em attenção á população da
quella e das outras províncias, para descobrir-se o 
systema, que nisto se tenha seguido, ou se, como 
parece, nenhum tem sido adaptado : e sêm esta no
ticia, e a dos mais quesitos nenhuma idéa se póde 
fazer da marcha, que o governo tem tido em tão 
pernicioso recrutamen to ; para se lhe dizer depois 
que o faça cessar em todas, C'U em alguma das pro
víncias. 

!'ara ser admissivel a emenda, seria preciso per
guntar tambem, qual o numero de tropa, que exis
tia ao tempo do juran1 ento d<~ constituição: para se 
saber, Ee lambem nesta p<~rtc tem havido infracção; 
pois u constituição determinou, que emquanto a as
sernhléa não decretasse o numero da força armada, 
subsistiria a existente ao tempo do juramento da 
constituicão. 

E' pre'ciso pois saber, se tem havido augmento, 
sem decreto da assembl éa, que o autorise, ou se 
este infernal recrutamento é sóme nte para preen
cher o numero áquelle tempo existente. 

Eu tenho dito mais de uma vez nesta camara, e 
ainda á poucos dias o repeti, quando se tratou das 
instruccões sobre o recrutamento, que era necessa
rio fazêr-se, com que o ministro respectivo propo
zesse á camara o numero de tropa, que julgava 
preciso ser permanen te: não tenho sido ouvido, e 
por isso é que acontecem destas. O ministro com
petente deve declarar qual é a tropa necessaria 
para a defeza do imperio, para nós decretarmos o 
seu numero permanente, ou contingente, mas sem 
termos estes dados, mandar-se dizer ao governo, 
que cesse por ora o recrutamento no Ceará, é de 
certo modo autorisar o governo a fazer recrutar em 
outras províncias. 

Saibamos primeiro, se é justo e legal este recru
tamento, e se está distribuído com proporção á po
pulação do Brazil; saibamos se é necessario, e de
pois resolveremos o que fôr justo. Se nós não te-

mos certeza da ordem, ou desordem, com que se 
está recrutando gen te para o exercito,. ou antes 
para o sustento dos peixes do mar, como é que ha
vemos de dize r ao ministro da guern1, que o faca 
cessar no Ceará? . · 

A província de Minas-Geraes é a este respeito 
uma das mais desgraçadas. Quando se quer gente, 
agarra-se na tropa miliciana, e faz-se vi r em gar
galheiras para esta côrte: e então só o Ceará é que 
deve se r alliviado desta ca lamidade? Nós não sabe
mos o quo se tem feito com os milicianos de Minas? 
Nilo vêm para aqui acorrentados, como feras indo
mitas? E' só a provincia do Ceará que geme debai
xo do mais tyrannico despotismo? Qual é o ponto 
do Brazil, ond.e não tem chegado as garras desse 
monstro? 

Portanto as providencias devrm ser geraes para 
todas as províncias, e não sómente para o Ceani ; e 
por isso voto contra a emendu, que de certo modo 
in volve injustiça manifesta para com as outras pro
víncias, como a do l'vlinas-Geraes que tem sido ve
xadissima. 

O Sn . CAVALCANTI DE ALBUQüEl\QUG :-Eu não fal
larei so bre a qLLestão, porque jú tem sido assaz ven
tilada; tratarei sómc nle da emenda do Sr. Paula e 
Souza, que me prevenio. 

Quando esta manhà vi r.m um Dia.rio a mortan
dade dos recrutas vin dos do Ceará, ou para melhor 
dizer a continuação destas desgraças, tratei logo de 
examinar, qu<~l seria o meio mais e!Ikaz de as pre
venir para o futuro. 

Sr. presidente, informações de minü;tros tendem 
a delongas. (Apoiado.) 

E por isso pareceu-me que o rem cdio mais termi
nante era o mandar-se suspender o recrutamento 
no Cearú, pois de uma vez põe-se termo a esta bar .. 
baridadc tão revoltante. Póde-se dLlvidar que n as
sembléa Lenha o direito de suspender qualquer recru
tamento? Se ó um dos attributos desta camara a 
iniciativa sobre o recrutamento, se essa, assim como 
outras prcrogativas são o poder moderador do corpo 
legislativo, como se lhe poderá n cg~ r a autoridade 
áe suspender e revogar um recrutamento arbitraria, 
inhumano, e barbaro, que es tá reduzindo a deserto 
um<~ provincia inteira, e que parece tender ú aniqui
laçüo da raça braziloira ? O corpo legislativo tam
bem tem o seu poder moderador, pam por embcu·
gos aos abusos e prevaricações do poder executivo , 
e este é um dos ramos desse nosso poder mode
rador. 

Ora, a occasião de se usar deste podei é agora: 
os excessos do poder executivo nesta parte têm 
chegado a tal ponto, que, so proscguirem mais 
um ponco, certamente transtornaráõ a ordem da 
sociedade. .A crise é arriscada, e muito devemos 
temer tristíssimas consequencias l Os senhores têm 
fallado nesta materia, lamentão as desgraças da pa
tria, e temem o seu com pleto captiveiro: eu la
mento tambem a malfadada sorte dos meus co nci
dadãos, e temo outras co!TSequencias tanto ou mais 
funestas :1 temo a total dissolução da ordem, temo a 
insurreição desses povos, temo a anarchia. E não é 
para a dissolução da ordem, não é para a insurrei
ção dos povos, não é para a anarchia, que assim se 
leva uma nação inteira ao ultimo apuro de soffri
ment-o, de baixeza, de perseguição, e de cruezas? 
(Apoiado, apoiado.) 

Portanto é chegada essa crise: a salvação da pa
tria urge, e a assembléa deve necessariamente usar 
dos direitos, que a constituiç.ão, ou antes a nação· 
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. dépositou·nella. Usemos, senbores," 'dó'~osso poder e5ses· mares 'l ·Antes . de < nóS abandonannos '.este. 

moderador : -, ·ponbamos ··embargos _a -. essa dev~- aleaçar,, cwn_pre ·que · to';Demo~ áuilaíspromptas~e;~ 
ção~ a essa horro_rosa mortandade dos nossos cone1- efli~s m.:ed1das; é precJSo·fazer-.eessar esse . ~st:~,~i·. 
dadaos. .,. _ lene1al recrutamento, esse tlagello da:humamdade;; -

A' assembléa não só compete o decretar o nume- Obonradomembroobjeetou,quenósnãosabem.os 
ro da tropa, e a maneira de se fazer o recrutamento, se ess~~!13C!lltamento está em proporção da p_op11.~. 
mas tambem a quota que cada província deve dar, lação .,daiS -províncias. Ora, é neeessario .ser cego_, ;e. 
não· só em attenção á população, mas ainda em surdo, , ·para que não _conheçamos, que,elle . não 
attenção á sua riqueza, induslria... . • (Continuou tem proporção alguma:. _ 9uem . ~ não ~sab_e q~:~e , o 
po~ algum tempo, mas não foi mais ouVIdo pelo t.a- Ceará. ~--uma_ das provmc!As de segu11t1~ -~t;~em 'l 
ch1grapho.) - .. - --~- "Que tem ,ser.tões onde,::;r;J1aO ha ag~a, e que é uma; _ 

'O Sn. Lr~ CouTJXIIÓ ::-Eu me levanto ~ara su~· das· provmc1as de menos povoaçao 'l V: em~s P.or 
tentar 3: ?J>inião do Sr.' Paula e Souia. O ~Sr •. ca~ ventura ~m semelhante ~ecrutamento nas proVlnCt!-s 
valcant1 Ja demonstrQn parte do·que eu quel'_la, 1sto p~pulosas, como na Eahta,:Peroamb!lC:O, .Maranha~ . 
é, que a asscmbléatem o poder concedido p~lacon- Almas, etc. ? Logo, _quem p~de duvidar quo. -nas . 
stituicão. para fazer cessar o recrutamento. · -·- ordens,p1e se têm passado, , ~ao se tem attend1d~ a 

Dii um honrado membro ql!_e_ n'ós o não podia- pr~P.~!Ç~-~-~ _ ne~ d~sp_!f).P_Or~es, e ~'!e é. u~a. 19aQ __ 
mos fazer por semelhante maneira : eu digo que de ferro, · que se -têm la!Jçado sobre aquelles_mfebz~ 
por um parecer de commis!?âo, não, mas por um . de.: pov'?s, que tem so~ndo um~ d~vasta_çuo mais 
crdto da assembléa, sim. (Apoiado geralmente.) Isto ternvel, do qu~ se ti''~ssem Sido ·l?JVa~tdos pelos 
éosein duvida. barb~ros, que Já assolarao ~ ~uropa mtena ! , .. 

Eis o motivo, porque eu queria propôr um pro- F01. por ventura a J!rec:u;_ao, que a patr1a"tmha 
jeeto de:Iei para fazer suspebder j4, 0 recrutamento de .soldados, __ que deu prmCiplO a este r.ecrutamen~o? 
do Ceará. Nós não sabemos accrescenta este se- Fo1 a· ~ecesSJdade de prover o exerCJ\c?, .. -ou foi o 
nbor, o estado do exercito : ~ ministro nos dove ins- offe~ectmento ~lesse malvado, que detxou de ser 
truir primeiro. pres1den te "t . DlS~e esse monstr~ . ao governo ; lá 

Sr; presidente, os deputados tambem podem sa- mando !res mil homens. E1s a que ponto de 
ber de muitos factos, sem ser por via do minislerio: degrad~çao chegamos, meus . senhores ! 11 Um 
e como . poderemos nõs falla r-de tantos objectos, sem· destes !Dfames,_,..otl'crta · ho~en~, como . se fossem 
. que os soubessemos particnlarmonte 'l o ministerio man!l~as de bestas, e estivessem deba1xo · de seu _ 
tud~ obra em segredo, e só nos communiea o que domm1o l l 1 Offerece 3,000 homens, pttra em re
tem 9uerido : e ainda esper_!lmos colher exacto co- compensa _ ter . um · accesso, ,. uma comi?enda I_ E o 
nhecunento das cousas do governo? - que .. faz o. governo? Respoode7lhe- .ven,hao e 

Sr. presidente, logo no principio da sessão pedi o- agora toca a agarrar nelles, - porque a . .. palavra 
se ao governo, que nos communicasso o estado da do malvado ha de se cumprir, e a comme_nda h_a 
administração,. e nos .. désse noticia do que ia .por esse de .se alcançar 1 · - • • . 
mundo dos inysterios; e o que se nos respondeu 'l Notem mais, meus senhores ; o commandante 
Disserão todos elles que não querião, que n~o erão militar tambe~ · quiz , fazer o seu~serviço, ·e offe
obrigados, e nenh-uma contemplação tiverão com receu da sua parte · mais · seiscentos · ecrutas ; e 
esta camara. para exceder em promptidão, obrigou a força- .de · 

Continuarão na s11a marcha arbitraria, tratando armas á junta da fazenda da província .a - fretar 
com o maior · desprezo esta consideravel parte da embarcações, para trazer a essas desgraçadas· 
representação nacionaL Isto é o que todos têm· tes- victimas de semelhantes monstros li! ·Isto nioguem 
temunhado. O ministro da guerra era obrigado a acreditará~ ·· .·.. ·· . · · - - . · ·• · · · · ' · 
apresentar a esta camara o estado da sua repartição E é este o recrutamento que se faz com attenção 
~ - :·declarar, o que era necessario para o exercito: á .povoação 't E, a perfidia, é a traicão de dous 
vratiéou~ por -ventura este e · outros deveres? Acaso monstros ínfemaes, ã que. yrimeirÓ 'se deve a 

~ sabe à c a~ ara co usa_ al~uina do exer~it~ 1 Mandou o_rige~ desses horrores : um ja nã~ existe na · pre~ 
um,c.montao de papeis mformes, e mdtgestos, e sldenCia, .mas o outro continúa mmto tranquillo no 

.isto·á :éusta de muit(}s exforços da nossa parte: ora seu- lugar -de commandante das armas~ Esse · com~ : 
,.IJ!!~;_;'ma,is teni!ls._a esperar? Fa.çam€?s o ?JOSso dev~r ma~da~te m!litar ·assevera em·um.seu offic!.9;,·que ' 
~~eõ,1~s do d1re1t~, quepos da a lei. Smba ~Brasil. mwt: . .- e muitos homens se·offeteCJão para ser sol- : 
;~~a.~o ,_Ge.ará,_ sa1ba a Europa, e o mundo mteiro, dados, e em outro_ oftlcio dá parte·de haver expedida 
:qq~:f'afcamara • oos deputados cu~~re co.m os s_eus as orderwl!lais !'igorosas p~rase faz.er o -recruta.;;; , 
d,.~'v~res;· .e ' da, ~ sua_ parte f!lz a dillgenc1a pomvel ment.o ·no mtenor da provmcia . . ·. P01s . em um -diz i 

par_a;-<salvar ·-a-naçao. · (4poJa~o . ger!'lf1Ül'll.~.J ·• Será que se offerecem, e em outro diz .passo~ ordens -pãra 
},!!fructn«?lM!- e~ta pro':_denCia, sat~a ao menos ·flagell~r, e devastar o interior da província· 1:11 
l~o»Ji~ça ·~; naçao que _nao :.nos contivemos mudos Que . smgular contradicçãol 1 Quem não ·conhece , 
e·· tran11_mllos por neghg~nCJa ,ou cobardia. . : · que foi esJldiJ.taneida~e · daquell~ monstro, ·que ;s6 . 

'"'It~rtanto, - senhores, nao temos qu~ esperar mfor- -~~ve em.VlSta obse11u!ar o m.inist.erio ; . monstro que_ 
maçoesl<' d,o governo; pata · cumpnrmos- com um Ja deverta ter receb1do ·o JUsto· eas_tlgo, ,monstro , 
d~v~ __ •_'s ____ a. gr. ado. _Nós ___ :sab-emos destes~aetosl!orroroso_ s, que apezar .-de ··tudo lll. -n_d_ a occ_ upa ;_o_. : _s ____ e_u_ ._'·_lu_ g_ar -
!JaO:•;ª~ póde , d~vidar da sua ~nstene1a; porque de commandante. . ·; · : -•. , .•·;:·;.;·•;- -. ..,-c•:.• . :.,~ "' 
IDfeljZmente~.assJm - tem acont~CJd!)': ·logo devemos t ·E'· por isso q-ue .se .toma c indispensa~el;cque· urt~e 
P~! dlln:__ p~at~ea :~que~e remed1o;· que es~o nosso que .se :determme ~lá' lá que_' e5!>8 -"!ecrn~ll!-ento' 'é'il• '
aleanc~~E um.a· max~a g~r~l-p~r_a:granaesmales ~~~1, porqlleo governo -~da na(), ~:gt()Z'~~ ~~~-. . 
reme.dtos prornptos-palhativos. nao : se~ em. :Se leg15.l!l!JYo · a~ sua :necesSI~ad~'' 1':«t~,ti]l~a>! ell~üfóL,. .. 
nós tiVessem os, lo!Da~o csta ·medJd!l . energ~ca •a •tres autonsado,:e que· deve ce8sar inilll~diatamente;..;Este ~' · 
mezes, talv4!Z se nao ttvessem . repettd~ os•ma_~cFes. deere_to deve ' P~~ne~~~~~t~dà~q!Í~~;Uã~ _>_ 
~ ' qqem ~be os desgraÇlldos, · que amda<vua<;~j,~r, .passe -_no. senado;· amda•;;.fiUe : -=não~~Ja-~~n-ai:~san~* 

--~-~-:-foi.~-;,--··- ~ -~~~- - - -=t~:;_· - : · · .... :;~:-;·_~:-t : ;~:;:~t:~ ··' .--.~~"!f~:· 
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depositou nella. Usemos, senhores, do nosso poder esses mares ? Antes de nós abandonarmos esta 
moderador : ponhamos embargos a essa devasta- alcaçar, cumpre que tomemos as mais promjltas e 
cão, a essa horrorosa mortandade dos nossos conci- efficazes medidas, é preciso fazer cessar esse pesti-
dadãos. lencial recrutamento, esse flagello da humanidade. 

A' assembléa não só compele o decretar o num e- O honrado membro objectou, que nós não sabemos 
roda tropa, e a maneira de se fazer o recrutamento, se esse recrutamento está em proporção da popu
mas tambem a quota que cada provincia deve dar, !ação dao provincias. Ora, é necessario ser cego, e 
nüo só em attcnçào á população, mas ainda em surdo, para que não conheçamos, que elle não 
attenção á sua riqueza, industria..... (Continuou tem proporcão alguma. Quem não sabe que o 
por algum tempo, mas não foi mais ouvido pelo ta- Ceará é uma das províncias de segu nda erdem? 
ch igrapho.) Que tem ser tões onde, não ha agua, e que.é uma 

O Sn. LI'<O CourtNIIO :-Eu me levanto para sus- das provincias de menos povoação? Vemos por 
tentar a opinião do Sr. Paula e Souza. O Sr. Ca- ventura um semelhan le recrntamento nas provincias 
Yalcanli jà demonstrou parte do que en queria, isto populosas, como na Bahia, Pernambuco, Maranhão 
é, quo a assümbléa tem o pod~r concedido pela con- i\Jinas, etc. ? Logo, qnem póde duvidar que nas 
stituiçào , para fnzer cessar o recrut.amento. ordens, que se têm passado, não se lem attendido a 

Diz nm honrado membro que nós o não podia- proporções, nem desproporções, e que é uma mãól 
mos fazer por semelhante maneiru: eu digo que de feno, que se têm lançado sobre aquellesinfelizes 
por um parecer de commissão, não, mas por um de- povos, que tem soffrido uma devastaçiio mais 
cr?lo da assembléa, sim. (Apoiado gernlmenle.) Isto terrivel, do que se tivessem sido invadidos pelos 
é sem duvida. barbaros, que já assolarão a Europa inteira? 

Eis o motivo, porque eu queria propôr um pro- Foi por ventura a precisão, que a patria tinha 
jecto de lei para fazer suspender jú o recmtamento de soldados, que deu principio a este recrutam ento ? 
do Ceará. l\ús não sabemos, accrescenta este se- Foi a necessidodc de prover o exercito, ou foi o 
nhor, o estado do exercito: o ministro nos deve ins- offcrecimento desse malvado, que deixou de ser 
twir primeiro. presidente? Disse esse monstro ao govomo; lá 

Sr. preoidentc, os deputados tambem podem sa- mando tres mil homens. Eis a que ponto de 
ber de muitos factos, som ser por via do minislerio: degradação chegamos, meus senhores f ! f Um 
c como poderemos nüs fvllar de tan tos objectos, sem destes infames offerta homens, como se fossem 
que os soubessemos particularm ente? O mirüsterio manadas de bestas, e estivessem debaixo de seu 
tudo obra em scgrwlo, e StJ nos comm uni ea o que dominio I I ! OfJercce 3,000 homens, p11ra em re
tem querido : e ainda esperamos colher exacto co- compensa ter um accesso, uma commenda I E o 
nhecimento das co usas do governo? que faz o governo ? B.esponde-lhe : venhão e 

Sr. presidente, logo no principio da sessã.o pedio- agora toca a agarrar nelles, porque a palavra 
se ao governo, que nos communieasso o estado da do malvado ha de se cumprir, e a commcnda ha 
administração, e nos désse noticia do que ia por esse de se alcançar I 
mundo dos mystenos' c o qu e se nos respondeu? Notem mais, meus senhores ; o commandante 
Di~scriw todos clles que não qucríi\o, que não erão militar tambem quiz fazer o seú serviço, c offe
obrigarlos, e nenhuma contemplação tiverão com receu da sua parte mais seiscentos ecrutas ; e 
esta eamara. para exceder em promptidão, obrigou a força de 

Conlinuarão na sua marcha arbitraria, tratando armas á junta da fazenda da província a fretar 
com o maior desprezo es ta consideravel parte da embarcações, par.1 trazer a essas desgraçadas 
representação nacional. I sto (;o que todos têm tes- vict.iruas do semelhantes monstros I f I Isto ninguem 
temunhado. O ministro da guerra era obrigailo a acreditará. 
apresentar a esta camara o est.ado da sua repa"~ição E é es te o recrutamento que se faz com attencâo 
c declarar, o que era nccessario para o exercito: • ú povoação ? E' a perfidia, é a trai cão de dÕus 
praticou pot· ventura este e outros deveres? Acaso monstros infemaes, ã que primeiro' se deve a 
sabe a ca~nnra causa alf?unw do exercito? Mandou orige. r~ desses horrores: um já não existe na pre
um montao de papers rnformcs, e mdtgestos, e srd encra, mas o outro contmúa muito tranqmllo no 
isto á custa de muitos exforcos da nossa parte: ora seu lugar de commandante das armas. Esse com
que mais temos a esperar'! Fa_çamos o nosso dever mandante militar assevera em nm.~eu oflicio, que 
e usemos do drrcrto, que nos dn a ler. Satba o Brasrl, mmtos e murt% homens se offerecrao para ser sol
saiba o Ceará, saiba a Europa, e o mundo in\<)iro, dados, e ern outro officio dá parte de haver expedido 
que a camara dos deputados cumpre eom os seus as ordens mais rigorosas para se fazer o recruta
deveres, e da sua parte faz a diligencia jllJEsivel menta no interior da provincia. Pois em um diz 
parn salvar a nação. (Apoi(!do gemimenle.} Será que se offerecem, e em outro diz passou ordens para 
IOfructuosn esta provrdencia, saiba ao menos flagellar, é devastar o mterior da provincia I I f 
conheça ~ nação que. não . nos contivemos mudos Que singular contradicçâo! f Quem não conhece 
e trnnqmllos por neghg~nc1a ou cobardra. . que foi espontaneidade daquelle monstro, que só 

Portan to, senhores, nau temos que esperar 10for- teve em vista obsequiar o ministerio ; monstro que 
mações do governo, para cumprirmos com um já deveria ter recebido o justo castigo monstro 
dever sagrado. Nós sabemos des tes factos horrorosos, que apezar de tudo ainda occupa o ~eu lugar 
não se póde duvidar da sua existencia, porque de commandante. 
infelizmente. assim iern acontecido : logo devemos E' por isso que se torna indispensavel, que urge 
pôr om prat1ca aquelle rernedio, que está ao nosso que se determine já já que esse recrutamento é H
alcance. E' uma maxima geral-par_a grandes males legal, Jlorque o governo .ainda não expoz ao corpo 
re_rnedros promptos-palltativos nao servem. Se legislativo a sua necessidade, nem para e!le foi 
nus ttvessemo> tomado esta medtda energrca a tres autonsado, e que deve cessar immediatamente ._ Este 
r~Jezes, talvAz se niio tivessem repetido os ma.s~acres. decreto d.eve passar nesta camara, ainda que não 
h quem sabe os desgraçados, que amda Yirao por· passe no senado, amda que não seja afinal sane-



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 15 de 20 

SESSiOl ;EMn1tl :>.DE '.:AGOSTO 5DE~l18!f>, ~-·tt: 107 
ci~nadO~ i Fazemos:a;; no8sa obrigação; ;e ii~s cobri;; OS <tratos e torDientos~~a~~~eis, oomls~ foúem 
reíntiS· de bonra;1: oppondOo"nos :• a~e'fiosnossos eafres7 Oll;:llouros"captivos. , , ""'' ~ 1.~ ,:;;;; ;;,_., -; 
concidadãos: não :sejão:assasinados,por·tãobarbara ' •,Portanto: ·nada .. podemos·.: .decidir. sem sabermos
maneira: . ,, · . . ". ·· · · .· · o estado das co usas ; por. informaÇões particulares . 

O Si\.' Mouu :-,;-.Ainda o illil'stre deputado não n~:~~pp:ovo . a : prnposta d~;~sr~ C~val~Óti,". mas 
disse t11do. Além da génté~ que de lá tém sah~o quizera -qlle se reduzisse ; a ,-projecto; e que . pas
p#a~a:q~; ~ándo~-se créar U!D corpo de ·caçadores· sasse pelas discussões,- ainda que com.a brevidade 
na -provmc1a do P1auhy, e fm ~ente· do Ceará para possível, por :ser · urgentíssimo. Não i é .•por . -este 
aquelle corpo. A tropa queenste no Ceará 'é 'de parecer da commissão que se deve .'tonúu\. uma . 
Pernambuco, e agora houve ordem de seformar semelhante deliberação. Seja uma medida. geral; 
um b~~lhão rio _C.eará. Se h~uve ~rde.~ _do governo e não ·particular para o Ceará : os mineiros são 
do lho de 1,!ln~~ro para Isso nao sei • mas tef!hO cidadãQs, , co10o , os cearenses •. ,e entretanto eu.vejo 
ce~leza que Já semal}d~u,.,~mbarcar o respectivo quo delles se nãofaz caso. algum. Disse:..se .que a 
fardamento. - .' .proposta · :para se pedirem -jriformaCões'' era · um' 

Póde-se á vista disto calcular o: numero de , re- meio palhàtivo: eri chamarei' antes ·um "meio de 
cru tas que se tem feito, ou se quer fazer. Iiã . minha deliberar .. com prlldencia e refleXão, como convém 
malfadada provincia·l -·· . _ a legisladores~ ( Apoiado ·geralmente~) Cómo havemos. 

o SR, v Asco~cELtos :- Sr. prêsidente, quando de 4eliberàr sém a x:e~põ~ta: '-do· '·ve~d~deiro a~ to r 
se apresentão factos tão extraordinarios; e borro.;. de tantas. de~g!aças: 'l (Apo,ado.) Como ~a!epl~S -~e 
rosos, como os que aqui se ·têm manifestado, ac,cusar o mm1stro, sem 9ue elle .s~Ja ouv1do-'l 
não · é facil raCiocinar com · acerto. Eu estou re- ~ pouco_ t-empo m~~;ndou-se que nessem .·certas . 
ceiando que vamos cahir em ·. um erro, que timtas tnfor~açoes a respeito -~o governador d.as . arm~s. 
vezes temos : condemnadó~ ·.isto é, a precipitação; de Mil!_as : pouco · tard~~~o, e ~enso que sobre . a 
principalmerito depois·das pntbetiêas oràções, que resoluçao da camara l~ se ~ e mandou ~ormar 
alguns dos ·must.res deputados têm . proferido a <:ulpa, e proceder contra elle. este é o meH~ pai
respeito das atrocidades commeLtidas nessa infeliz liat!vo 1 Ço~o havemos de pro~eder a uma accu-

. cia· .Eis a razão_ principal da miriha duvida s~çao cnmmal,:.· sem ~er.mos . mformados conve-
provm • . . • mentem ente 'l ·::se ·o mm1st.ro é culpado, elle ha 

Quando s~ tra~ou da le1 do recrutam~n !O• eu pro- de ser accusado .· no se11ado · depois do competente 
puz que pnmetra01ente se fizesse. a lei, que deve decreto desta camara, e· para · .isto é necessario 
taxar a · forç(l armada : desprezou-se entl~, por ser ouvido antes. 
não se -~llber_ qual era . o ·estado .do ex~rc~to ; . e . Esta é a marcha do systema ·constitücional: não 
qual é a. razuo •. porqu~ se ha de ~dmlth! : hoJO aberremos della, vamos conforme com a consti- . 
uma me~1~a p_reclpttad~, quando ha pouco ~e JUlgou tuição, porque s_ó · ella nos · deye servir de ·. guia, ·. 
necc~st~na a mform~çao do governo 'l Po1s.se está só ella nos póde salvar no me10 de tal conflicto. 
vEm Cid o 40e nós nao podemps decretar o recr.u- r Apoiado geralr11ente.) ···.. · • 
ta.mento, sem saber a ~orça, que é ,necessarJ.a. . Disse -um honrado membro que se deve ·ordenar 
como é que .vamos ordenar qnecesse este recru- que 0 governo suspe~da ? re.crutamento no Ceará: 
t~me"nto? . ~ _ . . . . . . . . eu acho que este me10 nao e competente, nós não~ 

A const1tutçao manda . que . o u:umstro _nos podemos mandar: ,ha de· ser por um decreto da 
informe da força existente, e · da' que· se fa:r(·ne- assembléa, conforme ' lembrou o Sr. · Cavalcanti; 
cessaria; o ministro não tem . cumprido com esta mas mandar sobre uma indicação não pód~ s.er. Se 
determinação , da constituição : qu~ deviamos nós é ped~r ao governo que faça __ cessar ·este fl~gello;· 
ter. já feito? Era obrigai-o' a executàr. St1a obri- Sr; ·' presidente, tambem . não . acho · qUe· iSso- se 
gílÇão. Que:emos dai provide!lcias . a· _resP.eito do compadeça· co·m o decóro desta cani~a. :· ]lãci_-j !!lgo 
Ceará, e na o. n,os lembramos! que . na o e só .. ao dec~nte que ella se abata , a pe<hr· _ao miJ!lStro . 
C~ará que!.t.eo:'. chegadu · es~e mcen410 .d~vor~dor1_ aqutllo; · qu~. ella pód~ ·o:.:ª~nar em ' te.rJilOS , com.~
Por. ventura.Ja nosnão recordamos que á . bem petentes; ~ e aqueHe, a quem-ella póde fazer pumr· · 
pq_l_tcoteppo se·tratou aquid()s f!Jili~ia;nq~ d~. Min~s, pelas · suas prevaricaçõe~~· e d,elictos.··( Apriiádo~ ) · · · , 
q_ue forão· acorrenta~os;: ·f' :_enVI~~os c!e ,.lª PJI.ra <;~ i Ha de : a caD)ara pedir p9r -:favor;' tque 'faça sus:
Rl~"'~ (l,ê'ft-J:a'~·eiro ·. COIJlO . an~mae~ .. f,~r~iéS.J N.ã.o, np;; p~nder ·o r~çr~tame~to 'l '' Nunca~ f.4p()iad.o;J@i58.k
lem'iira:mos que, . q\lando se quey; gente, , manda-se na: o é o meio competente~ nem decoroso a:: .. este·"~ 
buscar )l 'Minas·,, .. co'ri1o se .aqu,ella: ,._gente4osse augusto congresso _I ( 1-poiadogêra,lmerjt~q ,_'\:'·: ~ 

~~f:à~~~~\~~ ~~ti~;~~es~:s . ~o~~~!~g~~~er ~u~~~~~~ífado~0~a~i!~::a::y~~~a:~~c~:!~~-
s~mpr,e . ~e, ,desp~ezao-1 1 . . 1 .·.· . . ; . .• ... _ , _, . dop. fazer : um recrutamento com jguaLrigor· ; ao . 

Já se " tratQu . de; pôr •fim , a ;tal persegúição, e do Ceará··: que - tendo ·um recruta: proCtJràdo: 'eva:.:~. · 
ninguem .fez .~o l Ago,.-a, que mo:rtem . os recrutas. di r-se, · foi morto por um tiro>-que 11ie ;di~paràtão; : 
de ,, Ceará,,, mailda~se : "(lrecipitadam·ente -suspender porque : (ugio, · .. fazendci-~e ;assim um'; idelict!>. ,d~ ; 
o· . reriruta!DentoJ Ta~~em não 1se. vão, arrojar os morte_ a· 'fuga · ~o,· recrutamento!: ! tD.~emj I@~'((; 
Mineiros t.nas,,cachoelfas . do , ParahybunaJ~·Aonde assassmo ficou Impune !.e talvez rec:ebesse ·recom-·,: 
é que não ,tem -chegadoa oppressão, o. despotismo?. pen~:;pelir ' exif:ctidão,-; com;qu,e'cüojpria __ as~o~de~'~ 

"Diz-se...,.-morrem os cearellses~ ·. desvasta-..se o {:eará! .. do! seu !'Chefe:! :Orar este . ·é·· o: ~rato ' qlle.- _ .• rece))em.· 
-Tambem-oslnineiros ,·morrem. ,.,tambem ,se,! de- os.',zb'razileiros " em• todas" as ' provincia_s· ; : .esta:~: é ' a~ : 
v~la -a -~ provincia. ;.de;:. Minas 1 JSão-,é· :no } recruta,. ·pro\ecção ·ã ~ franceza, . que lhes ·. presta, o. governo· ::·:r 
mento;-, _só:· que ,; CODsiste, ;.,o ~;·mal,,,éd;Obi:etu~O, : DO~ :estes ~: são OSJ!Orroresque:em :to!la :a : ,parte~clamão':a 
modo _- ~e· ,O ,.fazer,, ·. e ' de ··- COIÍdU*•OS fieérutas, c.n.o: .justiça: ; do .",céo ·!'j poisi •;a ;dac~ ~erra; <~e:l existe~' ' es&áq 
.crueh e ~- .deshumano . tratamento, .. que ,~. se.dhes dá; ,sonla·;de <to~o - = ~~' ~mo·~ qu~rnos· :.-aJ.err. sómente-,· 
niatando-Os á ''fóme; _ com; .a\:nudez~ l'ei com,todos:-àos\ccearenses1 ;,,. , :-;;::-,'' '' :;:; ,, ~ :;rL1 """'~' ~.Ji:"<:,ci i.r:'~' i ' ' 
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lOS 
Do qué~~Db'o , expos~ ccon~lóo ' 'qu~ O parecer áJguin, e SÓ com O fim d '-l ~bsequiar ~S ministros ,cie: 

da commissão -deve passar_ com 0 add1_ tamento do estado. Temos -documentos authenttcos, Sr. pre~ 
Sr.:: .PaUla e :Souza; ·· nas palavras -:quantos ~e sidente não-são cnoticias particulares. .---•- __ · . ___ >•. 
achão.: em, eft'ectivo ' serri~e · ·~e ·· e ·n~10 ; Cbameia estaSiliformaÇôe~ meios palliativos:,_e 

fa · · t de le qlle se1a dts quando -_ u caso é urgente, .espaça~ nã_o é palliar 'l 
que se - ça um proJeC o - . t, ~ - Senbo· res,- corte· mos o mal pela r_alz : usem __ __ os dos cutido com toda a urgeneia, para se SUS'('e!Jder E 

·~ anto o m101stro nosso_ s __ emba_rgos do . nosso poder de moderar. __ u 
geralmente o recrutamen ... ; emqu . - não descubro ouiro meio eftlcaz·: depois tomar~se~ 
da guerra não cumprir exaeta~~~t! com a_ obt;r ha conta aos barbaros, aos facinorosos por tant.as 
gação, . que lbe impõe a constltuiçao, e nao_1i r atrocidades. . . . . , 
decretada pela assembléa a força armada do Im- ·Remediemos_ com_ pr.ompti_dão o m_al: es~ de-
perio. · di e n o se 

Es•e é 0 meu voto. ereto é um reme o lemporano -para q~ a _ 
• acabe a· raça cearense, para que ~ Ceara, essa ~l-

O Sll~ LlNo Cou'ItNÔO :- O -honrado me!Dbro, serrima provincia, não Jlque reduz1da a um perfeito 
que _ me · préeedcu, P!lreee _injusto, quaJldO d~z que ermo. " _ _ . 
nesta camara não se · tomao em considera~o os Arranque-se das mãos desses malvados o ferro 
interesses dos mineiros. -Isto -é não ser smcero. exterminador,' porque se ~ou ver demora, -;m pouco 
Quando se tratou do despotismo praticado contra tempo extingue-se o ult1mo homem -do Ceará, fi
os milicianos de _ Minas, toda esta camara se carãõ só as mulheres, para dar a esses barbaros ~ma 
exaltou,- e infla(ilmou no mais arde!lte enthu- nova ra~, que ~ais lhes agrado, que melhor sirva 
siasmo : ·.e a favor ·de quem, _ Sr presidente 't Dos aos seus fins. · . . 
povos da provincia de Minas._ · . . Eu concordo -que para isto se faça um proJecto, 

'Como é pois que se diz, que se não tomão os que deve p~ pe!as fõrmalidad~s do regi~ento, 
seus interesses em consideração 'l Com~_? _ s_omos comtanto que se ultime com a m_ ator urgeoc1a pos
accusados de despr~zar a . defeza ~os mmeu~s 'I sivel. Tenho respondido p~lo . que me t~ca, o 
E ti não posso ouvtr tal! De maiS tem cah1do Sr. Paula e Souza respondera pelo quA lhe dJz_ res
sobre os habitantes de Minas a desgraça de perder peito~ 
tantos milhares de homens? Forão alli presos regi- o Sa. PAULA E Soou:- Tem-se complicado a 
mantos de milicias para virem para esta capital: e _discussão, Sr. presidente. Eu v~jo al~uns _senh~rcs 
isto é igual a~ assassin!llO pe.rpretado na pro- tratar de uma emenda ·verbal, que nao _ fo1 apo1ada. 
vincia do Ceara, que vai con tmuando, e ameaça compelentemente, e. por isso requeiro a .V. • ~x. que 
a poroação inteira daquella provincia, que á pouco faça entrar na ordem os senhor~s que ass1m fal
acabou de experimentar as pragas da jlt'.Ste, fome, larem. Bole mais_ que nunca é prec1so que. ~nhamos 
e guerra f Eu não descubro -_P __ roP.orçao entre os a maiorc1rcumspecção, e tod1La mo<!_eraçao, que é . 
males de uma, e outra provmc1a • · compatível . com o estado de commoçao, .em que se .. 

'Sr. yresideute, a . nossa attenção agora volta-se acha. 0 - nosso espiri~o; ·Não se d_iga, ~e~s ~~nho~s, .. 
ao ma maior ; nós nunca desprezamos os inte- que esta sessão fot· tumultuana, os lnimtgos, nao . 
resses de ·quaesquer cidadãos, acudimos primeiro dormem, aproveitão-s~ até ~as mais insign.ificant~s -. 
âqueUes, que mais sofTrem ; fazemos face- antes ch·eumstancias para mvechvar-nos. Por Isso qul
de tudo as calamidades do Ceará, que são de um zera que hoje se não preterisse uma só das forma-
genero novt\1 e nunca visto ; pois aquillo n~o é lidades do nosso regimento. __ · ' 
recrutamento, · é um assassinato geral com o tltulo Terrios um parecer em _discussão, _ e temos · uma. 
ou piete:l:&o de re~rutamento, ~orno p~nsão os pro- indicação verbal . lambem em discussão~ d~ qu~ ~e 
prios habitantes daquelle m1sero pa1z. deve tratar primeiro, do pareeer,ou da mdtcaçao? 

Agarrar nos homens, como se caçãc.- feras, . Istonão só é algum tanto nregularmas até ,demora 
meltel-os .em prisões sem ar, sem comida, sem a decisão deste uegocio. S~ eu soubesse _que se teria 
roupas,. Sef!l limpeza i passa l-OS depois pa~a porões complicado . tanto . a disCUSSãO p~r caU6a, ~a min~a 
de na'Vlos 1mmundos, e arruma l-os em pdha .sem emenda, eu sem duvida a não· t~na produzido, po1s. 
~lim~nto, .sem agua! sem recurso algum; e a1nda jâ temos perdido muito teinpo in~~ilmente~ •. .· , 
em ctma aJUntar .os saos co~ os doente~, e ao.s con-. Ora · eu nà . minha emenda use1 da . palavra ~ _ 
ta!Jlinad9s do_ mal das _ bengas ; _eu na o sei que lembrar~ não ·disse _que se pedisse, neiJ.l;q9~:-~e:§ 
seJa~out~. -. co11sa, . s~nao U!ft meto . de -acabar, com man<Jr .:íe ao governo; IJUe · fizesse cessar o'l'ecru7.' ; 
aq~:~elles povos: .e lSto _!lao me consta que tenha tamento no Ceará. Parã 18so nãóse precisa de pr~~ · -
aconteeido ,:~IIl <_>utro pa1z fóra do Ce~~:rá. Portanto jecto de-lei,- pratica.:se 0 que já :em outros casos se ' 
OJl_eg-·o .• c::_io_ q- . ~_e __ -_-_,h ___ o- ~e _s_ e n_os _o_ft'erece mats urgente,é te_m feito officiando-se,aominist_roresp-ec_ tivo. _ . ··: 
e~~ tn~~b1~11velmen~. -. . . . - _ · O nobre deputado não se lembra talyez, que elle 
. S,r~;presidente, ~se o~cmrado J!lembro _que nao. me~~o apoiou, '{~ando se tratou da le1 da respon

havemos .de. decidir,, por 1nformaçoes parhculares.. sab1lidade, que Ja ' passou nesta ~mara, e que por 
Senh ____ or __ e_·s, íill'co~issão, quede_ u _ e_s_te parecer ens-___ - . isso é __ . lei pa_ra -ella, o •principi-o de __ que· a_ ca __ _ mara . 
~J,Il - o~ , pr~prio!>· oftieios_ do_ P_ resid_ ente, .e ~o com- tem ~ireito_ de ~m_mendar ao go~e_rn_ o_ . qualqu~r 
mandante das· lrmas do . Ceará,: p~r copias au- negocio~·:· Nao : fol •eUeum_ dos que ~om toda a raZI!o . . . 
the_ n_ ".·_: cas_. _-. ·~ P_ as_ sádas "pelo_ -_ seçre ____ ~_n_ .o_ do -._governo, _. e_ ;d, efenderão_ • o ·ar_ ligo,_· qu,e· torna mrus_;c ___ ule __ ado o m_ J- _-_.-__ • 
p~l&JUnta da f~end~ da proV1nCla -com todas ._as ·nistro;que, não obstante a recommenda~o se torna ·. 
form~lidades. nece,ssar1as, .se o hon!ado membro. os pertin~noe~;- ·ou ·~bust! '! ·E~ sou cobe~~~te~COJ,D .. 
quer_. ~ê- ._r __ '_._ se __ -_. __ a ·ca ____ -__ · __ m _____ a•·-... r. __ a. __ ·_._o,_ s __ que_ r_ e_ xa ____ DU ___ __ n __ ._ar_ ,_ "~_- _}_,• _ o_ .. _s __ -_.:vo_·•·.u .. _--_• __ - _•_-.o __ -vencido., . •. e_-n_ e_ -~- ta~ ; In_, telli_ g. ~n~~a' P!oguz -_ a m1_ D.:h!:_ :. -- -~----b~·- ·. _, ·,: . ·'- - ~·- ·· -:: T · . . ; • . ·c:_ · y,..;-{,·:·•· :.-:<: " ·; c emenda.-· •umbrei-~e - l{lle -· por.•, agora·-es~~com"!" _. . 

. A_ -,ca.m __ araverá•o .-qu ___ e ____ e_ stes dous agentes_ do_ d __ es·,; __ ._men_d_ açio __ .erao _m e_ 10 __ m __ ~. ·.·p_ ro __ m. P_ ~; · o qu_. ____ e __ n_ ~QP __ ·_ó __ .d._e_, _;·_;_:· __ 
potismo .escreverão ao governo, e se é falso o que :acontecer· com·um·proJec&o de leJ,,qu~_.,ev:e.::l~.a~L:': 
ba J19UCO ,ju:&bei , Cle dizer para mostrar que éste re- :Pel~s ~uasões;p~, A e penderá ~~~~ez.- .' • .. (.Não fo1 - · 
crutunento' era feito sem proporção, $8m met,bodo ~&ls ollndo pelo.•tac~grapho. ) .. · 
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SESSÁO EM 10 DE AGOSTO DE 1826 1ü9 
ú Sa. VAscoxcELLOS : - Eu já concordei, que se 

tratasse já do decreto para a suspensão do recruta
mento, mas acreditei, que se fiwsse em termos ba
beis, e sobre as informa~ões, que·a commissão 
propõe, disse além disto que eu linha a fazer uma 
emenda á proposta, que o Sr. Cavalcanti fez para 
esse decreto de suspensão, e era que fosse geral 
para todas as pt·ovincias, e não parcial para o 
Ceará sómente. Ainda estou na mesJ!la opinião. 
Disse o illustre preopinante, que a sua emenda 
propõe uma recommendação, e não uma ordem, ou 
petição, é uma verdadeira ordem, Sr. presidente, 
e jC acaso a camara ha de mandar, como deve, 
então seja em forma legal, seja . por um decreto, 
depois que vierem as info.rmações, que roquer a 
commissão. -... -

A' poucos dias debateu-se aqtli, se se devião re
commendar ao governo negocias, sem precederem 
as neccssarias informações, e a maioria declarou
se pela negativa, e como, concedendo-se mesmo 
que isto seja uma recommendação, e não verda
deira ordem, havemos de praticar em contradicção 
com a deliberacão tomada ? Demais esta questão 
ainda depende ae um exame, e vem a ser, se o go
verno póde, ou não fazer o recrutamento para pre
encher.o exercito, porque se o governo está para isso 
autorisado pela lei, como é que se póde mandar 
suspender por uma recommendação desta camara 
sómente'l 

As leis não podem perder o seu effeito senão 
por virtude de outra le1. Portanto é necessario de
cidir primeiro esta questão preliminar, e esta questão 
está bem dependente do re\atorio do · ministro, o 
qual nos deve apresentar a força existente ao tempo 
do juramento da constituição, a que actualmente 
subsiste, para se poder fazer a comparação. Appro
ve-se pois o parecer da commíssão com a primeira 
parte do Sr. Paula e Souza, venhão essas i\lustra
cões, e depois trate-se do decret.o de suspensão 
geral. Assim parece-me que marcharemos,mais em 
ordem. 

Então teve (palavra o Sr. :May, o qual depois de 
um breve discurso, que não foi colhido pelo t.achi
grapho, por ser muito . rapidamente proferido, 
mandou á mesa esta 

cisamos outros dados . mai,s · ·do que a n~ticia certa 
da sua existencia. E' ou não verdade que se sus
penderão naquella província do facto todas as leis 
as mais sagradas, todas as garantias as mais pre
ciosas da nossa constiluição 'l 

..E' 011 não verdade que com semelhante titulo de 
recrutamento se declarou desapiedada guerra, a pet·
seguição, o extermínio,. a morte aos po,·os do 
Ceará'! · 

Desgraçadamente é verdade, é uma Yerdade I 
Logo é preciso acudir áquellcs povos, e tirar esse 
tristíssimo pretexto, de que se lançou mão. Já se 
mostrou, que este recrutamento nenhuma pz·oporcão 
podia ter com as forças da província, e suppondo 
mesmo, que seja em proporção, e que ha necessi
dade de gente para manter o exercito, algum 
dia se vio recrutar gente por semelhante maneira? 
Supponhamos que o governo· tem autoridade 
para recrutar sem decreto da asscmbléa, acaso terá 
tambem-- autoridade para devastar uma província
in teíra, e carregar embarcações de recrutas para 
cobrir o mar com os seus cada veres? Logo, nada 
precisamos mais para com a autoridade do corpo 
legislativo pôr termo a essa mort,mdade, e sah'ilr a 
província do CeariJ da total subversão. Pelo con
trario para ter lugar a proposta do Sr. Vasconcellos, 
isto é, para que a suspensão seja geral, é que são 
indispensaveis as informações do governo. 

Então é preciso ver, se esta {orça, que existe hoje, 
ó menor, igual, ou maior que a do tempo, em que 
se jurou a constituição, ~ se este recrutamento é 
para conservação, ou para augmento da força então 
existente. Se é para augrnento, o governo obra cla
ramente contra a lei, porém se éparamantel-a, nesse 
caso usa do direito, que lhe assiste. Concluo do que 
tenho dit.o, que para fazer suspender o recrutamento 
do Ceará, não precisamos de outros dados além dos 
que jn temos, mas para fazer geral esta providencia 
são indispensayeis as illustrações sobre o estado do 
exercito. 

O Sn. Cu~niA MATTOS :- Sr. presidcn te, eu peco 
licenca para responder ao illustt·e deputado ·o. 
Sr. Vasco~cellos, que na realidade se mostra muito 
injusto, q11ando argue os membros desta camara de 
tratarem ·em pouco os interesses da província de. 
Minas Geraes. Sr. presidente, -eu fui ó primeiro,. 

<< EMENDA que nesl~ casa pt·opoz medidas sobre o modo, por 
«. D. eterminan. do · 0 art. 146 M cons~itut.'ção, que que se faz o recrutamento, eu. sou, . quem mais tem 

trabalhado para se generalisarem as instruccões de 
subsista a força militar actnal de mar, e terra, em- 1822 !I todas as províncias, e porque? Porquê tenho. 
quanto pela asserg,bléa geral não íôr designada a observado com meus proprios olhos o deshumano 
dita força alterandó:'se para mais, e para menos, re- trato, que se dá áquelles, , que por sua mizeria 
queiro que se accrescente a: o ha!·ecerda commissão, são • conduzidos para sentar praça nesta côrte. Devo 
que· convem, que o governo aJade suspender todo agora accrescentar, paraconvencero illuslre depu-
e ~qrialquer recrutamento, salvos os engajamentos tado do inter asse, que tomo pela província-de Minas, 
espontaneos; emquanto . se não :verificar a •apre- que o quadro que mais me compungio, e me deter- . 
sentaéão· do necessario relato rio; e dados, que pelo .mmou a advogar a sorte dos recrutas, foi 0 que pre- . 
eompêtente ministro da .guerra, devem ser apre- · senciei na minha viagem. ultima para esta côrte, 
senta~C?s, · · para .se poder dar ~ev~da execução _ao por c_ima- da . Serra,junto ao R. i<J ,Jlarab·y .. buna, e 
menciOnado art1go 146 da corishtmção. · S. Joao. . . . . .. . . . 

« Pá co · da cama r a; .· em lO M Agosto de 1826.~ Vi chegarem alli, Sr. presidente, escoltas :eondu.;. 
O depuiado, Ma1J ». ···. ·· . . ·· •. . .. • . ,- · · · · zindo -recrutas, que terrível . quadro, senhores ! 

FoiàpÓi!!:da; .~ .~ontinU:ou: a disciissão tendo a pa-. En~re outroseu vi tul,l desgraçado. montado em u~a 
lavra . . • · · - . . .·· . .. . . ·' . :. : , . · . .·. . •. · besta; todl) , acorrentado, e )ilém disto com os pés 

O Sa. CAVALCANTI DEÁLB!7QUERQUE: .,-Sr. presi- :amarréld.os por ,baixo ~a llar~iga dâ,~esta, outros . 
dente,. para se d~cretar a suspensão ,total do rer.ru':' com pezad~ f{argalhetras, e · o~tros {oh horror!) 
taménto; é que se.precisasaber, qual~ o ~stado da cobertos deJertdas, .e todos m;UllladQs}Vi tambem 
força actual de mar e terra, a ver se está. em pro- como v~l~vão '-os sold~dos .. Dlilician~s .·depois de 
porcão. com a ,que, se faz necessaria, porém para terem aqu1. sentdoJ Fo1 então, senh~rfls, que con
iaZei cessar esta Calamidade do Ceará, 'nós ~ão pre- . cebi a idéa de. çooper~ c~m t9c;l.lls.lls mi'n~aS. forças .. 

28 ' 
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·110 SESSÃO E~l 10· DE ·AGOSTO DE 1826 
para · generálisar aquellas sabias, e saudaveis ins
truccões, unico remedio para tantos males. 

Vêrá agora o illustre deputado, que os abusos 
commAttidos na província de Minas, forão a pri• 
mordia! causa da efficacia, com que eu tenho pu
gnado por um sy"tema geral de recrutamento, por
que em verdade, laes horrores, chocão a todo o 
homem, que conhece es direitos do homem, e que 
não tem um coracão de fera. Mas permitla-me o 
honrado membro que eu diga, que a província de 
Minas não é a unica, sobre que se tem propagado o 
incendio do recrutamento, que se dirá das provín
cias de S. · Pedro, e de S. Paulo 1 E com tudo isso 
alguma dellas pódt:' pôr-se á par da do Ceará? Eu 
posso fallar sem receio de suspeito, porque não per
tenco · a nenhuma dellas, tanto interesse tenho pelo 
l'arà, como pelo Rio-Grande do Sul, todas são partes 
integrantes deste todo. 

Na realidade a província de. 1\linas muito tem 
soffrido nestes ultimes tempos pela maneira bar
bara, com que se faz o recrutamanto, jã propugnei 
em seu favor, agora defendo a província do Ceará, 
e logo defenderei qualquer outra, que precise da 
minha debil voz rieste augusto eongresso. Eu aqui 
só trabalho em bem dos povos, e em sua defeza, não 
tenho medo, a minha consciencia está tranquilla, 
ella não me accusa nem adiante de Deus, nem 
adiante dos ho~nens, porque as minhas acções andão 
sempre em harmonia com as minhas palavras, haja 
um que diga, e prove o contrario. Sou cidadão bra
zileiro, os cidadãos de !\li nas, do .. Pará, do lU o 
Grande · do Sul, silo igualmente meus irmãos. Para 
os defender, faltar-rue-hão luzes, e expressões, mas 
nunca a boa vontade. Por tudo isto não posso deixar 
de notar a injusticn, com que o digno deputado 
accusa a camara de· desprezar os interesses da pro
Yincia de llioas. 

quizera que se offi.ciasse ao mesmo tempo ao mi
nistro da fazenda, declarando-se-lhe, que esta ~a
mara não approvará a despeza, que de hoje · em 
diante se ftzer eom qualquer recrutamento, emquan to 
não fôr decretado pelo corpo legislativo~ · 

Parece-me este meio mais efficaz; do que todos 
os outros propostos: logo que o ministro da fazenda 
souber, que· esta despeza ha de sabir da sua algi- · 
beira, não será tão prompto em dar o dinheiro da 
nação para opprímir a nacão. · 

Nesse relatorio, que o nlinistro nos remetteo so
bre a fazenda, eu não vejo s:mão tantos centos de 
contos para a tropa, milhares e milhares de 
contos para a marinha: e a assembléa ainda nada 
sabe de tropa. nem de marinha. Acaso precisará a 
constituiç.'io de cornmentafios nesta parte? Só se os 
ministros lhe quizerem fazer: eu a acho tão expressa 
e clara I ... 

Emfim a nacão só trabalha para soldadBs. O de
creto era bem· imaginado, mas creio que com elle 
nada se fará. Que certeza temos nós de que ha de 
passar no senado; e quando passe, será sanccionado? 
Nós vemos que a ccnstituição é entendida como 
agrada a cada um : os seus artigos os mais claros e 
exi>,ressos são torcidos da maneira que se quer. ·. 

Ella diz que não have•·ão commissões espet!iaes, 
e nós vemos que o ministro da justiçâ as creou, e 
que o mesmo fizerão o da guerra, e o da marinha; 
e apezar de se ach11r a assembléa á tanto tempo em 
exercício, e de se ter já aqui demonstrado tantas 
vezes a nullidad!l c !Ilegalidade de taes commissões, 
não me consta ainda que ellas fossem suppdmidas 
em toda a parte. • 

Portanto que poderemos esperar destes, e de ou- · 
tros decretos? Por issojulgo que o meio mais emcaz 
é o que proponho nesta emenda, junto ao parecer ' 
da commissão, e á emenda do Sr. Paula e Souza. 

Dito isto, leu, e passou ao Sr. lo secretario a 
seguinte 

CC E!IEND.\ 

O Sn. SouzA l''nANC.~ :-Senhores, eu tomo sempre 
por base de todas as minhas opiniões nesta camara, 
este codigo sagrado, a constituição do imperio. (O 
illustre deputado dizendo isto mostrava na mão di
reita um exemplar da constituição.) Esta é a nossa « Que a camara dos deputados entendendo que a 
guia, só com ella nos poderemos salvar. Eu abro, e constituição. inhibe pelo art. 146 augmentar-se a 
vejo ·0 art. 146 que diz assim ••. ·c J.eu 0 ãrtigo) força armada actual, em quanto a assembléa geral a 
senhores, eu entendo que este artigo inhibe aug- .não designar, recommenda ao governo o cumpri
mentar por qualquer fórma a força de mar e terra, mento do mesmo artigo, segundo a emenda do 
emquanlo a assembléa não decretar esse augmento. Sr. Paula e Souza ; offi.ciando-se ao ministro da 
Se eu fosse ministro de estado não entenderia de fazenda que esta camara não approval'á despeza, e 
outra fórma. Nós estamos no fim da sessão, e ainda haverá re!;ponsabilidade, pela que se fizer com recru
não sabemos do estado das forcas de mar nem de tainénto d'aqui em diante emquàritq~se não designa-r; 
terra, e entretanto em todas as províncias do llrazil ·por lei à mesma força armada._:,;;() deputadó; Souza ' 
recruta-se . sem termo, sem fórma, e sem methodo; Frar..~..t. »-Foi apoiá da;. · -, . ·.· . . . . . ·· 
e pelo que observo os ministros já se dispensarão 'O Sa .. ALBUQUERQUE:- Sr. presidente,, o qué.~O:a .. 
de consulla(o voto da assembléa, ou querem dis:- pouco disse o Sr. Lino Coutinho ~cerca do com.::
pensar a asséinbléa deste trabalho. Seja o que fur, o mandante das armas do. Ceará; é umà verdàde ; : sõ..; 
cei'to é que até o dia de hoje ainda se nos não· disse, bre elle é que recahe a inaior culpa de ~emellJ.ante , 
qual era a força de mar e terra, existente, nem quál= mortandade. . . . . , . 
a qu9 era necessaria; apezar da expectação~ em que EÜé para mandar os 600 homens, que tinhà otfe-
se acha esta camara, e de se haver já fallado ·iieste recido, e para que chega~s~m co~ a ~naiôr br~vidade , 
objecto muitas vezes, e pelo que parece, não se ino~ em. prova da sua pro~pt1dãq,, q~nz . po~força e!J!bar-
veráõ sem uni despertador. . . • · ·. · . . .. · cal-os em uma pequena embarcação •. · .· ..... .. :: ~ - . , 

Então porg:ue os . ministros serebellão contra a , I>.e~alde o capitão_ do navio prC?.~esto.u solem,ne:
lP.i, e a não querem executar, deixará esta camára de ment~ . pelos, damo os, que se •'segmssêm de seme.:.. . 
cumprir com' um dosseus inais' :;agrados deveres, lhante maneira de transportar gente, debalde' '()' 
que é a guarda das garantias~ a defeza dos cidadãos? presidente, e o córiselho réünido então, desàpprovàrão . 

Não senhores; façamos da nossa. parte a·· rios'sa 'tal'. proeediniento: nadá pôde ~bstar 'ao' capricho· 
obrigação, usando·da'quelles meios, que a. constitui- d<f eómmandanle d~s armas;·e o resultado tem 'sido~ . 
ção põz ao 3llcance_da camara dos deputados: · · o q_tiê vimos · · ; · · · · · · • · • • .... ; '· .: . · · 

Estes me10s são por ora os qtie a commissão pro~ . QtiÍmto · a~ • ponto ·da questão, qu~ orã sê ' debaté/~ 
pôz, e os-que ·addiciónou o Sr; PaUla e Souza; e eu votó-·pela ' emendà'do'' Sr'.i ·Paulâ' eSôtiia~- O de:.'ó-

,.,-
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ereto póde ter lugar •. mas e dependente de muitos nislro á cerca desta desolação do Ceará: promettell
requisitos. O meio mais prompto é certamente o nos que mandava indagar, para dar as providencias; 
que propõe o Sr. Paula e Souza. mas ê lambem uma terrível verdade que depois de-

O Sa. VERGUEIRO : - Senhores, es\e . negocio · é 3 mezes nada nos consta de semelhantes· providen- · 
mui to se rio, e o devemos considerar com toda a cias, e informações; e aggravou-se o mal em excesso 
madureza. · tal, que ame~ça .acabar em br~ve .o resto do povo 

Eu descubro dous pontos · ptincipaes, a que te- daquella provmCla, e o que ma1s tnste é, o que não 
mos de levar a nossa attenção: o 1 o é certamente póde deixar de confirmar a opinião de connivencia> 
esse assassinato, essa fatal mortandade dos homens é que essas autoridades do Ceará estão desfrutando 
do Ceará, e o 2° é esse interminavel recrutamento os seus empregos, triumphando no crime, e talvez 
sem ·autoridade do poder legislativo, a ·quem a premiados, e ..• 
constituição confiou o direito de moderar a força ar- Todavia p~ção-se outras informações, fação-se 
mada, como entender justo. todas a:s .diligencias da nossa parte, enviem-se os 

Pois sempre que se tem conduzido recrutas do quesitos que aponta a commissão, e vejamos o que· 
Ceará, nota-se com espanto e horror ·uma mortan- se nos responde. Estas repetidas informacões, que 
dade tal, que o não creríamos, se o não soubesse- se pedem, jã são uma especie de recommendacão, e 
mos de facto PI'Oprio l para homens de honra valem mais do que ordens 

Pois da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, expressas. 
e sexta vez dá-se sempre o mesmo resultado; e Demais, senhores o caso por si mesmo não se 
continua! E então nem se trata de indagar as cau- recommenda? 
sas e os culpados, nem parece meditar-se em pro- Eu não sei, como um funccionario, a quem com
videncias, que ponhão termo a semelhante calami- pete a vigilancia e a execução das leis, póde viver 
uad•~ 1 tranquillo, quando uma nação inteira o accusa da 

Ccnserva-se um profundo silencio! Até parece mais criminosa ommissão, ou connivencia. 
quo h a complacencia á vista de tacs scenas Eu estou Cérto, que sP em lugar dos cidadãos . do 
tão horrorosas, quanto repetidas 1 E ainda l1avcrá Ceará, tivessem morrido no transporte eseravos, ou 
entre nós quem cscrupulize, c duvide do direito, bestas pertencentes a estes funccionarios, nós já 
que assiste a esta camnra para fazer da sua parto teríamos visto em pratica ás mais energicas provi
todos os esforços possíveis, pnrn examinar as cau- dencias, c castigadas com o maior excesso essas 
sas do mal, o.pplicar os rcmcdio$, pesquisar os·cul- autoridades do-Ceará. 
pados, e fazer que recaia ncllcs a espada da justic:nT togo, é muito bem ponderado pela commissão, 
Se hn, eu o convido n quo abra a constituição, c que a originaria causa de taes atrtcidades é · o 
lea o ~ 11 do art. 15: veja o que diz este-parngra- nonhum respeito, que se tem ás vidas dos cidutlãos. 
pho. (Lêu o paragraho.) . Limito aqui o meu discurso, rccommendando a esta 

~ Logo não é um direito, ó·uma rigorosa obriga- c~mar11 a maior moderação c prudcncia na delibera
ção, que temos, de ' 'elar pelas leis, e prover á salva- ção, que vai a tomar. 
ção publica; e esta obrigação. l~gitirua os meios, O meu voto é que se approve o parecer da com-
que nos confere a mesma consbtuJCào. missão, c que se trate quanto antes de haver os 

Portanto não é essa a duvida, qÜe nos deve ob- dados preetsos para se proceder ã fixação da força 
star: o que devemos procurar é o emprego de pro- armada de terra, e mar; mas que se separem estes : 
videncias laes, que se obtenhão os melhores resul- dous objectos. · 
lados, guardada a ordem, c a marcha que a prildencia O Sa. CuNIIA ~l.uTos:- Sr. p1·osidonte, como 
dieta. membro da commissão de guerra, devo informar á 

Por outro ladó, como é que se procede a este camara. (ê talvez a 4• ou 5• vez que o faço) para seu 
recrutamento forcado, e violento, sem s~ haver fi- conhecJmento, e para que os membros da commis- .·
xado a força armada como manda a nossa lei? A são não sejão arguidos de descuidados. 
com missão de guerra deve saber, se o· ministro 'A- commissão, senhores, possue uns 16 mappas.· 
competentejà deo a informação; que a constituição dos quaes ode Goyaz, que foi enviado por mim, eu 
ordena. · entendo .que é· bom (talvez seja amor proprio), os 

Se já deu, a. commissão deve a-presentar o projecto meus collegas tambem o entendem. O. de !llinas : 
pn1·a o decreto, que deve fb:ar a força de teua,:assim nem Santo Antonio o adevinha, o de Pernambuco-e 
como a de mar, se o ·mi_nistro da marinha tem jã o da Bahia são excellentes, o que veio do.quartel ge
dado conta da sua repartição. Se não têm estes mi;. neral da .. côrte é muito mal feíto, e os mais todos 
nistros: cumprido o ' seu dever, o que nos compete para nada prestão. · . . · 
por ora -é reclamal;.;o, e no caso de coniumacia deve ~ F;is .a . razão porque eu sou fallador, porque eu sou: 
a assembléa declarar· illegal, e arbitraria semelhante intitulado o. J OJ>é Custodio Dias militar:; é porque: 
recrutameilto. fallo as verdades, ainda· que : fiquem contra mim. 

Antes de darmos· estes 'passos: não · convém tomar Destes papeis _nada: f!e póde :concluir com .algum: · 
outras medidas, que posto sejão legà.os; comtudo ·não gráo de exactidão. E-que . tem; feito. ·a · com missão t 
s_ão pr~dentes, nã~ casá~ ; ~em -.:Com a~ nos~_as cri ti .o. :Tem procurado haver desses mesmos papeis as noti
ttcas. cucumstanc1as~' DlVldamos ·! pOJs estes dous- cias, que póde, vai calculando com incri_vel trabalho 
póiÍ_tóS; trate.;. se 'já ~e; coribecer desses borror?SOS 'e, forrnan.~o COnjecturas, a V~r ·se atina COm algti~ 
attentados commettu~.os :para com , os -desgráçados ·re~ullado . . _ . . . . . _ _ . 
povos do Ceará; e ' depois coóhec:a-se 'dalegali3ade,- : :·A cmhmissão não recebeu informes alguns, , nelll . 
ou illegalidade do recrutamento~: -são :dous<objectos• 'relatorio algum circumstanciado, meus senhôrés: ' 
distinctos. ·· ' ,,_,; . : .:;• ; ;·: . '; __ : ., . . · .,.,_--, :·,,. ;: '": ;recebeu um maco de .papeis ·;inintelligiveis, e nada 

. Eu ·periso por este. modo,. que -f!le jià:te.ce --~ 'lÍÚlÍS mais; ~lem das noticias, «JUC t~m pe~~do, se_ lhe tem 
razoaTel, prudente, e analogo ás crrcumstaJietas po-. _dado uma resposta cabal c . satisfactona; · · ·: . 
liticas desta: camar~l.' ·'!''~ ·; _-._:.<: ·-- . ·•· ··, :-;1·: ,_. - ,_ • -_,._,: To~li:ria' _ d~ses me~mos · pap~is · ~· commissão já: 

.. E':.verdade ·que -Já se • pedllao- mformações -ao· ·m•.;. · tem' t1rado' algum part1do,:e :v a~ :eonttnuando na 'sua: 
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obra. Pois a commissão ha de fazer em quinze dias, como se mostra principalmente pelo oilicio do ou
ou um mez o que a repartição compewnte não tem vidor interino da comarca de J\lat.to-Grosso, datado 
feito a tantos annos, podendo possuir os dados pre- de 18 de Setembro de 1823; c mais plenamente 

· cisos? E como poderá ser accusada de negligente, pela informação do presidente José Saturnino da 
ou vagarosa?. Qucreráõ que se apresente á camara Costa Pereira, que tendo sido mo ti \'O para se crear 
um relatorio enganador'! a junta denominada de gratificação dos diamantes 

Se a camara precisa saber, qual é o numero de e melhoramentu de mineração, pela carta régia de 
tropa, que a commissão tem calculado pelo numero . 1809, dirigida ao govemador, que então era João 
de corpos no estado completo dever existir no impe- Carlos A.ugusto Oyenhausen, a distancia de noventa 
rio, eu já o vou dizer: são 24,000 homens, pouco leguas lla cidade de 1\latto-Gt·osso, onde residia a 
.mais ou menos. junta da fazenda; e porque esta junta se acha hoje 

Isto mesmo é filho de conjecturas: e como po- na de Cuyabá; e porque Lambem desfalca as rendas 
dcrá a com missão indicar a que é necessaria? Sabe-se publicas em um conto e trinta e . oito mil réis, que 
de circumstancia algu_ma do estado político do Bra- se despende com ordenados dos deputados, fazen
zil 'l Tem-se-nos communicado noticia alguma quer do-se desnecessaria de mais, pelos continuados ex
do estado interno, quer das relações externas'! travios de diamantes; é de parecer que a sobredita 
Todos os ministros se recusarão prestai-as: e o que lei se imprima e entre em discussão. -
ha de fazer a camarar ou as suas commissões? Por- '' Paço da camara dos deputados, em 8 de Agosto 
tanto saibão os illu~tres membros deste congresso, do 1826.-José da Cru::; Ferreira.- Antonio da 
saiba o Brazil, saiba o mundo todo que a commis- Silva T.elles.--Antonio Augusto da Sil'ca.-José de 
são de guerra não tem já apresentado o seu relato rio, Bezende Costa. -Manoel J_osé de Souza Franca.- , 
porque não possue os dados, sobre que o deve as- José Bernardino Baptista Peretra.-Nic<,láo ·uer
sentar: não é por negligencia, nem por má von- ,.e,·a.-João Braulio -~luniz. 11-l•oi approvatlo. 
tade. Leu o mesmo senhor, mais os seguin.les 

Então o Sr. Cavalcanti de Albuquerque depois de 
um pequeno preambulo, leu e enviou ã mesa este '' PAI\ECEI\ES 

11 PROJECTO DE LEl 

cc A asscmbléa gm:allegislaliva decreta: 
u Fica suspenso o recrutamento na província do 

Ceará. Paço da camara dos deputados, lO de Agosto 
de 1826.-A. F. P. Il. Ca1:alcanti de Albuquer-
que." ' 

Havendo o Sr. secretario Costa .Aguiar feito a 
primeira leitura, objecton por esta maneira 

O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. presidenle, já se tem 
demomtrado qne a admissão deste projecto na tor
rente desta discussão, é irregular e extempora.nea. 
Por esta maneira complica-se a materia do debate. 
Eu requeiro que V. Ex. mantenha a ordem, e que 
na votação se trate de separar os pontos controver
sos, para que se não movão duvidas. 

Terminou-se então a discussão, por se julgar 
sufficiente, c procedt>ndo-se á votação obteve-se em 
resultado o seguinte : o parecer da commissão foi 
approvado in totum com a primeira parte da emenlla 
do Sr. Paula e Souza :a segunda parte desta emenda 
e a materia da do Sr. 1\lay mandarão-se reduzir a 
projecto de lei_: e. a emenda do ~r. Souza França 
declarou"se preJUdicada pela votaçao. 

Observou-se que o. projecto offerecido pelo S'r. Ca
valcanti de Albuquerque · continha em summa a 
materia das emendas approvadas, e por isso foi ad
mittido em lugar do que se mandára redigir. E 
havendo o dito senhor requerido a urgencia, a qual 
foi · apoiada e approvada -sem impugnação, fez-se a 
2•·Ieitura do projecto; e julgado digno de delibe
ração foi remettido ·ás commissões de guerra e de 
consti~uição. · 

Continuou-se na 2• parte da ordem do. dia~ que 
tinha sido interrompida, e c Sr. Cruz Ferreira; da 
parte das com~issões de legislação e de fazenda; 
produzia o segumte · = 

"'«PARECER 

.• 11 A commissào de legislação, etc .• á .vista ~o pro
jecto _de lei do. illus.tre 'deputado o Sr. Getuho, e 
exammando .os papelS que lhe forão apresentados, 

« A 'commissão de legislacão e de justica civil c 
criminal examinou o projectô do lei do illÚstre de
putado o Sr. Custodio Dias, que regula a parte ad
ministrativa da fazenda publica, que ora se arre
cada pela intcndencia geral da policia; e julgandCI-o 
conveniente e digno de impr1mir-se para entrar 
em discussão, comtudo, é de parecer que, tendo o 
dec1·eto de 17 de 1\larço de 1821, mandado .:rear 
uma contadoria na intendericia geral da policia, 
para regular a receita e despeza das rendas appli~ 
cadas aos seus diversos objectos, seguindo o mes
mo methodo d'outras contadori11s do imperio e ob
servando-se em tudo que fôr applicavclo alvará de 
22 de Dezembro de 1761, se deve pedir esclareci
mentos ao ministro de estado dos negocios da fa
zenda, para se conhecer se aquclle decreto está em 
execução e se as contas da contadoL·ia da policia 
são legalisadas na lhesouraria geral, remetlendo 
neste caso a relação dellas. · · 

<I Camara dos deputados, 8 de Agosto de 1826.
José da Cruz Ferreí1·a.-Antonio A·ugusto da Silva. 
-Antonio da Silva Telles. ,, . . 

<I A commissão de legislação e de justica ci\•il e 
criminal examinou a indicação do illustre deputado 
o S •. ·custodio ·Dias, para que a co\umissão haja de 
propôr um projecto de lei, que sirva de regimento 
e marque as .ratas da jurisdicção do poder formida
vel .do intendente geral da . policia, ou proponha a 
abolição de semelhante magistratura. · . · · . 

'' A eommissão reconhece que o intendente geral 
da policia não tem-regimento,. que defina com cla
reza os objectos de sua·. attribuicão. e fórma ·.de pro
ceder, sendo muito diminuto o.-alvnrá de sua crea
ção de 25 de Julho .de 1760; o que tanto se reco
nheceu, que, pelo •_alvará de 15 ,.de -Janeiro .de 1780, 
se determina, .que elle se regula1á por.instruccões · 
secretas, que lhe hão :de. s·er dadas pela secretÍtria, 
de estado; .e debaix\l destas ·mesmas leis ,foi creada·
esta magistratura nesta capital, pelo decreto de 10· 
de.Maio de 1808: não podetn, por:ém, os objectos da 
policia judiciatia; ser compreben_<lirlos t'm mna só 
lei, ou em um simples regimepto, ,como se ·pre.,... . 
tende na indicação; elle~;_ .devem oceupar·mn· codigo. 
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espé~ial de policia, separado ou unido . ao_codigo 
cr1mmal. . .· ... · . .. .. .. ·· 
• ~ Emq:u~to,_ã ~bollção desta magÍstr~tur~. julga 

a comu:ussao -nao poder ter -lugar :por ora; porque, 
ainda qne a policia deva serlocal e exercida pelos 
juizes de paz e pelos diversos magistrados em toda 
a extensão do imperio, é necessario, comtudo, que
exista !!~-capit.al . um centro, com .· que a que lias ao-

- _ toridáiles locaes se correspondão e donde dimanem 
as providencias geraes, que exige este ramo da se
gurança publica, o <JUe póde accrescer ás attribui
ções dos ministros de estado. ou cre~-se para isso 
um conselho de policia; mas, emquan&o não fôr 
feita essa substituição, não se deve abolir o centro 
que existe. - · 

« A . respeito · da parte administrativa de rendas 
publicas, que ora exerce o intendente geral da po
licia, com cofre privativo, esta, entende a commis
são que deve ser jâ Lira da e passa r para a thesouraria 
geral, donde deve sahir annualmente a somma na
cessaria para as despezas que se fazem pela inten
dencia da policia e onde devem ser as mesmas le
~alisadas e remettidas com as das mais repartições 
a est.a eamara. 

« Carnara dos deputados, em 5 de Agosto de 
1826.--José da Cruz Ferreira. -Antonio Augusto 
da Silva.-Antollio da Silva Telles. ,. - Ficarão 
ambos adiados. 

O SR. SECRETARIO SouzA FRANCA, como relator 
dll commissão de faz"nda, apresentou e leu este 

« PARECER 

noel:JosJ de Souza Franca.~Joâo.:BrátiÍ~o .Muniz •. -
-~José-de · Rezende Costa:...:.Nico'úúi,-Héffera;io-Fi.:.o -
eouigualmenteadiado.-' · :. - .... __ _ 
_ Aeabado o tempo da s-es~ão Ó Sr. -president~ > d~:: -
s~gnou P!lra a ~rdem do_dia seguinte: }o; continua:
~o da d1sc~ssao do proJeCto de lei -do curso juri~ 
d!co; 2•. dita do proJ_e~to de- lei parao soccorro·ás · 
vmvas e filhas dos militares; -3°, leitura de parece
res, projectos e indicações. - - ·· -

_Levantou-se asessão ás 3 horas da târde.-José 
Rtcarào da Costa- Aguiar de Andrada, secretario.~ 
Francisco Gomes de Campos o redigio. 

RESOLUÇÃO ~A CAMARA 

lllm. e E:nn. Sr.-Accuso a recepção do oflicio 
de 8 ~o corrente, com o qual V. Ex~, por ordem de 
Sua Magestade o Imperador, enviou, para ser pre
sente á camara dos deput~dos, a consulta . da junta 
do commereio sobre o requerimento de Felix José 
dos Santos e outros, ãcerca de direitos da alfande
ga; e participo ã V. Ex., para que suba ao conhe
cimento do mesmo augusto senhor, que a referida 
camara jã tem dado o necessario andamento a este 
negocio. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em lO de Agosto de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andraàa.-Sr; Visconde de Bae
pendy. 

Sesa&o em I I de Agosto de I 8&8 
« A commissão de fazenda examinou o requeri-

mento (enviado a esta CADiara JlOr parte ·do goYer- "PRESIDE!ICIA DO. SR. PEREIRA DA NOBllEGA 
nó) do coronel Carlos José de ~lello, na qualidade 
de tutor dos orphãos menores, filhos do desembar- Fez-se a chamada ás io horas da manhã, e se 
gador fallecid'? Antonio José Duarte de Araujo acharão presentes 66 Srs. deputados, faltando por 
Gondim, eni que expõe o desamparo dos ditos me- molestia os Srs. Araujo Vianna, Ledo, Cunha Bar
nores, pelo fallecimento de seu pai e mãi com dif- bosa. Pedreira e Bricio, e sem participação o Sr. 
ferença·de 35 diasde um aoutro; e pede .que, em Feijó. . .· · . 
remuneração 'dos relevantes serviços do mesmo des- Aberta a sessão foi approvada a acta da antece-
embargador, feitos á causa da independencia na dente, depois de lida pelo Sr. secretario l\l111a. · 
província da Bahia, de que dá testemunho um pt·o- Immediatamente o Sr.- Clemente Pereira pedio 
t~sto ahi feito pelos llortuguezes, no qual o arguem faculdaô.o I•ara apresentar e ler. como urge11 te 0 se
como causa originaria e motriz de todos os prejui- _guinte 
zos, que lhes causára o levante do-Reconcavo; ·e " PARECER 
que aliá.& constão de documentos, seJiàO os mesmos 
serviços -extraordinarios .da independencia accres~ « A comniissão de commercio, agricultUra, in
cantados com os que fizera o dito desembargador dustria e artes, examinando a exposição apresen
em ti i versos empregos ·. da magistratura e . mesmo ta da á assembléa legislativa por Fu!gencio Ghegaray 
como dàputado · da assembléa constituinte, selhes agente da companhia formada em New-York Pllra a 
confira a continuação do ordenado de seu pai. E á !)avegação do .Amazonas por barcos de vapor, 
vista de tudo, entende a commissão. que, sendo di- observa-: 1°, que José Silvestre Rebello, ministro 
gnos de contemplação os serviços allegados, no càso por . este imperio nos Estados-Unidos, prometteu 
que se verifique a certeza delles e que não podendo porescripto á referida com_panhia a mais ampla pro~ 
haver remuneração mais consentanea com o estado tecção do governo de S. M • .. I., ;como consta da 
dé ·: d~samparó : e menoridade . de tres . filhas e um copia de um . ,officio, que elle-dirjgio ao ministro 
fi_ltlo_ OrJ>b~Õs;; ~~r~e!-t'os d~ .dito.- dese111bargador, do dos negocio~ estrangeiros; ~' que-o sobredito Ful
que~assignar:-llies alimentC? para a sua decente sub:. gencio Chegaray apresentou as suas propostas ao 
sist~ricia e educação~ se autorise _ao ;governó, para ministerio __ de S. M. I. ém 13 de :Dezembro de 1825, 
•1ue'na~If1únei:açãó dos ditos serviços (uma vez le-: e só á 10 de_Julho obteve pela ,se~reta1ia da repar~ 
galisados como cumpre) p_ossa attend'3l-os com uma ticão do imperi().;_~or:ora não .tem lugar. :< · : . -
pensão assentàda1na .' obni ; -pia~ · proporcionada: aos . ~« .A com missão antes ,de jnterptko_sêU]larecer' . 

· mesmos·· ·serviços e·· repartida :pelosditos :· menores,' sobre a .. pretenção ;.· da , ccu~paphia sobredita,julga .· .. 
_ oonioSO~re!iencia •-de ;~os: . para os outros;" a_ q11al, necessa-rio :·IJUe os respectivos ministros .de"S~ 11. o · 
- porém; mãoh exceda ' tá • ·metade . ;do., ordenad~9 • que • Imperador'" •. mformem,:yl~, -,!je José- Silv~~r~ , Re-: 

vencia io1ditoi finado ·:desembargador, como tal. :. _ .... · bello ~ se acba-v;:a autonsadq~ p;tra e~penbar a .pro~ 
';1« ·:ll.à.ço-~a. ·. camara~ dos .• de_ 'putados,:lO . de.;Agosto : te~p ;;do; goy.emo.;, de: , _s. ,, ;M~ : c:t~Jm~~ado!'. ála,.yor . 
de :~82JJ~-4oaei~rdi~o ,Baptisfli. _- Pereira.~Ala~ desta ou outra qualquer emp~ ;-.. ~ • . qu~ndo --

29 
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julgão os m~mQs ministros que pod~rá ter lugar a 
admissão da> pr~posta. da· comllanh1a ~~w-York, 
visto que a não mdeferuão por uiBa deClsao cathe-
gorica.. .. · 

a. A commissão conclue que se peção ao governo 
as informacões sobreditas com urgencia, porque 
exige a dignidade nacional que se dê s~bra este ne
gocio uma decisão prompta; afim de evitar que con
tinue o motivo de queixa que faz o agente <la refe
rida companhia, de se não ter dado uma _prompta 
decisão em 1tltimatum sobre a sua pretençao. 

« Paco da camara dos deputados, 11 de Agosto 
de 1826:-José Clemente Pereim.LJosé Berna.rdino 
Baptista Pereira. )) 

Sendo enviado este parecer á mesa, e lido pelo 
Sr. secretario Costa Aguiar, disse o mesmo 

SR. CLEUENTE PERRlRA :-Nada tenho a accrescen
tar sobre a urgencia deste negocio, porq'!e a ma
teria por si se recomm~nda. Ha um p~OJ~cto em 
discussão sobre cnmpanh1as, mas a comm1~sao nada 
póde informar a i;espeito da pretençãe desta socie
dade de New-York, sem que tenha cabal noticia dos 
factos, que· se meneio não na mempria, que aqui foi 
apresentada 1 e cumpre que se nãl? prolongue a de
cisão. Por 1sso peço ao Sr. presidente que, sendo 
possível, désse lugar a este objecto antes de entrar
mos na ordem do dia. 

O que a co!nmissão propõe limita-se a que s~ pc
cão csclarecunentos ao governo: por ora nao se 
ira ta de deliberar sohro a materia, e por isso ne
nhum inconveniente se póde seguil· da approvação 
deste parecer. · _ 

Sendo apoiada e approvada a urgenCia sem ob
jecção, foi o parecer offerecido ;i dis.cussão, e com? 
ninguem se oppuzesse á sua -matena, posto logo a 
votacão, foi approvado. 

Entrou na la. parte da ordem do dia, que era a 
continuaçãü do projecto de lei sobre o curso ju
rídico; e principiando-se pelo art. f>o, o Sr. secre
tario o leu, assim concebido : 

«Art. 5.0 -Haverá um secretario com o ordenado 
de 600$000, um p~rteiro. coJ_D ~00$000, ~ os ser
ventuarios que se JUlgarem mdtspensave1s e com 
o ordenado, que parecer justo. » , 

Foi approvado sem impugnação, e passou-se ao 
(( Art. 6.0 -,-Cada um dos lentes fará escolha do 

·compendio de sua profissão, ou o arranjarã, não 
existindo já feito; exporá a appro:va~o dos lentes 
congregados; esta o remetterá ao governo para o 
fazer imprimir, e fornecer ás P.scolas, dando ao seu 
autor a terça parte do lucro calculado pela venda da 
primeira edicçã.o. 

Posto este artigo em discussão, teve primeiro a 

A este tempo entrou e tomou assento o Sr. Feij6. 
O Sa. Cnuz FERREmA. :-Eu sou do mesmo ·voto; 

Os lentes podem compor os compendias para as suas 
respectivas • cadeirns, podem ainda propor aquelles 
que lhes merecerem·· aceitação; porém a assembléa é 
que lhes ha de dar a approvação. 

O Sa. LINO CoUTINno:-Sr. presidente, eu não 
acho este artigo bem concebido quanto á materia, 
Diz elle (leu o ar ligo). Ora eu para mostrar a influen
cia que o corpo legislativo deve ter sobre a educa-. 
ção da mocidade; já aqui comparei os representan
tes da nacão com os mP.dicos, os quaes examinão e 
approvão ·o leite com que as· crianças se devem ama
mentar. 
· Ao corpo legislativo pertence uma particular ins

pecção sobre o genero ~e educação, que se dá á mo
cidade e sobre as doutrmas, com que devem· ser for
mados os nossos mancebos; ao corpo legislativo 
compete dAterminar estas doutrinas e o methodo 
qüe se ha de seguir.· . _ · 

Tudo isto é objecto proprio de lei o só aos legis
ladores pertence: exemplo temos nos estatutos da 
universidade de <::oimora, que descem á todos os . 
ramos ainda ãquelles, que parecião insignificantes. 
PortantQ não se póde nem se deve deixar á discri
cão do governo. 
• Eu já me pronunciei mvito claramente que a 
approvação dos compendias, assim como das dou
trinas, é da attribuição da assembléa legislativa, e 
estou firme nesta opinião. 

Sejão os compendias formados pelos lentes, ou 
quaesquer sabios; sejão adoptados de outras nações; 
ao corpo legislativo toca examinai-os, confirmai-os 
ou repudial-os. 

Para isso julgo preciso indicarem-se antes as · 
bases e o methodo sobre que deveráõ ser formado~: 
assim como estabelecer o estylo porque se ha de en• 
sinar, tudo debaixo de um plano geral. . · 

O SR. FERREIRA FRA.NÇA :-Eu tenho a accrescen
tar mais uma idéa ao que acabou de dizer o Sr, 
Lino Coutinho. Parece que o curso ha de principiar 
para o anno que vem : logo é necessario que se de
signem jã esses compendias. 

Nesta casa achão-se limitas senhores, que têm 
sufficientes luzes nas ma terias approvadas para con
stituir este curso: acho que esses senhores de_vem 
conferenciar entre si sobre a e_scolha dos compen
dias, para propôl-os á confh-mação da camara. 
~ se não hoúverem jã feitos os compendias. para 

todas as matarias, deve-se declarar já isso me.smo, 
para se tratar de os fazer. Assim irá tudo em harmo-
nia e com mais brevidade. _ 

Veio então á mesa e foi lida a segui~te 
palavra • I 

O Sn. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, aqui já se . « EMENDA _ 
tem demonstrado 'q~e o corpo.legislativo.é que deve « Emquanto não houverem compendios das res-
eleger ·os com~en~IOS, e creio que a maiOria da ca- pectivas matarias que se ensinão, a congregação dos 
mara s. e tem mchnado _a este parecer. Eu certa- lentes escolherã e approvará os compendias exis-. 
mente.so_u desse numero. • tentes em latim ou francez para as lições do anno 

Os lentes podem propor, bem como ~utra qual- Iectivo. - O deputado, Cruz Ferreira. !> - Foi 
quer pessoa :.J?odem l_embrar os compendios ({Ue lhes apoiada. · · 
parecerem mais perfeitos; porém a approvaçao deve · . · . ·· 
sem duvida nascer da assembléa. Isto não impede a O Sa. VAS!=ONCRLL_os_:-Sr. pr~sidente, este artigo 
que·qualquer que compozer o se~ COJ!lpendio, o off~ deve voltar_ a _comm1ssao. (Apowdo.) · _ . 
reça á aceitação do corpo legislativo; antes creio A com~Issao é qae ba de propôr: os compendios 
que fará um distincto serviço aoestad!>, e mer~cerá que se bao d_e a~optar n~ confor~ndade do _9Ue se 
louvores e J)remio se a sua· obra se J.ulgar dtgna. venceu. no J.,o-arttgo: ;POJ.S é.Prt:CISO determmar, e 
Portanto a camara deve tomar este ob1ecto em par- determmar com o maior cnteno, em -que devem 
-ticulár consideração. • consistir estas aulaS, visto que é a primeira vez que 
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se ensinão entre nós -essas · sciencias em.11ma escola 
publica e , por .. um methodo regular. Os senhores 
que - estão encarregados da nova , organisa~o do 
art. 1 o, são os que devem trabalhar sobre este ponto~ 
aliás haverá uma confusão muito grande ~ nada sa-
hirá em fórma. ..:• . 

·Vá pois o artigo á com missão, a qual com os se
nhores autores das emendas approvádas ãcerca do 
art. 1°, devem indicar. os compendias, ou o modo· 
de os termos, e o methodo da$ lições. . . 

Eu tambnm sou· do voto de se não deixar isso ao 
governo. (Apoiado.) · --

0 Sa. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, eu me op
ponhó a tudo quanto são idéas novas que se tem 
querido · annexar a esta lei. Tudo quanto se tem 
dito é objecto de outra lei, e não pertence ao fim 
a que esta se propõe. 

Se nós vamos a declarar aqui, .e estabelecer toda 
a marcha que se deve seguir nos estudos, e invol
ver nella as circumstancias as mais minuciosas, en
tão sahimo~ do nosso prnposito, e será preciso orga
nisar uns estatutos completos, um codigo. 

Nós não udoptnmos interinamente os estatutos da 
universidade de Coimbra, só com o fim de abreviar 
esta instituição, e dar-lhe quanto antes andamento 
em quanto se não fazem os estatutos proprios 'l 

E não contem os estatutos daquella universidade 
tudo, o que diz respeito á economia interna das au
las 'f Logo, para que demorar a formacão da lei,com
plicando-a com tantos quesitos, sobre que · a seu 
tempo é que·se deve tratar? 

Portanto, meus senhores, acho que nos não de
vemos melter por ora nesse debate. -Trate-se do 
qu~ é esseneialissimo por agora. 

Disti'ibuão-se as materias approvadas p~las ca
deiras que forem necessarias, estipule-se o ordenado_ 
dos lentes, etc., e guarde-se o mnis para quando 
puder ser . .. 

Nós não podemos fazer tanto em tão pouco tempo, 
nem tudo de uma vez. V l!_!!lOS ao princi_pal e nada 
mais; senão ficará tudo em nada. · 

O , Sa. LINO CoUTINHO :-Eu ainda estou que a 
approvação dos compendias pertence ao corpo le
gislativo e que é objecto de. lei. 

Só o corpo legislativo é que . deve designar as 
doutrinas e· ó methodo de · as_ ensinar; e se assim 
não é,.;eu não sei por que razão aqui se fez o catalogo 
das sciencias que hão de . formar este curso. Torno 

- -a leú1brar a comparação que já apresentei. 
Senhores, os . lentes são como as amas deleite ; 

toda a ama .de.leite diz qúe o seu leite é bom. mas 
quem é que decide'? E' a ama 'l Não, é o medico. 
Da mesma fórma a assembléa é que ha de julgar da 
escolha dos · compendias. 

Meus senhores, é preciso o maior cuidado neste 
ponto, ni~to deve haver a maior vigilancia, a maior 
discripção: é á nação inteira que se vão transmit
tir essas doutrinas, e dellas depende em grande 
parte a sorle 'da mesma nação. 

Portanto, a assembléa geral, que . representa a 
nacão inteira. é que ~eve julgar dos livros porque 
se ·deve instruir a nacão: -não é .isto um objecto 
quese confie a -um ou oütrobomem em particular~ 

Quanto ao maisjuigo que· se: deve adiar adiscus.; 
são-sobre . este artigo para que, tornando á com
missão, se ponha em harmonia ·com 'o art. ·1°, á 
vista· das emendas apoiadas, e :oque, se achão:já na 

-commissão.- · - : · · __ , 

, .· O Sa. Cuoo!tn'E PEREIRA :......,.Sr~ :pÍ'esidente, eu 
Lambem sott de parecer que se deve adiar a discus-;· 
são deste artigo~ para que a commissão o ponha 
em harmonia com o vencido. .. , . . -· 

Além das razões que se têm ·já proferido . para 
mostrar que á assembléa compete a approvação 
dos compendias, eu lembrarei mais uma. e é q11e 
a assembléa possue um muito maior numero de 
pessoas doutas, de que póde vir a ter a congregação 
dos lentes. 

E se cento e eincoenta homens escolhidos po.r 
suas luzes e virtudes podem errar, e de facto errão 
muitas vezes sobre a escolha do melhor, como po
derá recahir a opinião do acerto em dez ou doze 1 
Devem, pois, ser approvados pelo corpo legislatiYo 
os compendias para as diversas doutrinas que hão 
de fazer o curso juridico; porém, sou de . pax-ecer 
que se não trate desta materia antes que o ru·tigo 
venha de novo redigido pela commissão. 

Sendo apoiado o adiamento, versou sobre elle a 
discussão, impugnando-o por esta maneira 

O SR. CoSTA AGuiAR :-Senhores, eu me opponho 
a que o artigo Yá á commissão para a escolha de 
compendias. · 

Nem a commissão, nem a camara·, a meu ver, 
devem tratar da escolha de compendias. O que per
tence ao corpo legislativo, e o que o deve occupar, 
é o exame sobre os compendias escolhidos e pro
postos pelos lentes e por quaesquer sabios da nação 
ou estrangeiros, mas nunca a mesma escolha e 
pesquiza. 

Como é que a commissão e a camara se pódeih 
encarregar de semelhante tarefa 'f • 

Se o artigo vai á commissão pa1a semelhante fim, 
então largos dias têm . cem annos. . .... 

Portanto, não tratemos de semelhante assumpto; 
declare-se embora na lei essa clausula, de serem os 
compendias escolhidos pela congregação dos lentes, 
e sujeitos_ á approvação da assembléa ; mas não 
seja esse o motivo de protelar a formação desta 
lei. Se, porém, o artigo deve . voltar á commissão 
para o pôr em melhor fórma e em harmonia com o 
que está vencido, e ã vista da opinião _ que geral
~enfe se tem manifestado nesta camara, nesse 
caso não me. opporei ; antes requeiro que se tome 
já a votação sobre estA incidente! para vencermos 
tempo .e passarmos aos outros artigos. . 

O· SR. SouZA. FruNÇA :-0 meu voto . é que o ar.;. _ 
tigó. seja novamente redigido pela commissão para 
ser depois debatido n:tais livre . da confusão em que 
a sua .plateria se acha nesta discussão, pondo-se em. 
harmonia com o vencido. 

Está assentado que se adoptem os estatutos da 
universidade de Coimbra, na parte applicavel, e 
agora ha quem_ faça _propostas que, a serem appro
vadas, encontrao nao só aquelles estatutos, mas 
tambem o plano, debaixo. do qual · se . tem até agora 
dirigido · a discus~!o ; _ poi~, - o que se pr~tende, sáe 
muito fóra das bases que tmhamos em VIsta. 

Eis a razão . porque eu tam bem quizera que se 
organisasse um novo artigo, . q!le concordasse com. 
o que estâ vencido e com o plano do projecto. - . · 

Terminado este debate, foi a~provado , o addia
mento para : O. fim proposto·; .. porem, ._ SUSCitando~se 
algumas duvidas a respeiió desta votaÇão. julgou-se . 
sem etreito . o vencido. , ~ tõm,ou:-se, ~ matêria do ar
tigo, em cuja discussão fallarão . . ... , _, , > .. 
.... -o Sa. M1a.umA . RmEIB.ô:~Sr. presidente,. se 
u~a.dàs priàieiras ,Vistas dá .caui~»: é a .prompti·. 
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dão, com qde,S6julga dever dal' andamento a est_a 
instituição, eu júlgo que nada póde concorrer mus 
para isso do que a adopção provisoria dos compen
âios da universidade ·de Coimbra, ou outros quaes
quer que se offerecerem, até que os lentes organi
sem os seu~, e sejão estes a pprovados pela assem
bléa. 

Este é o meio que me parece mais prompto e 
seguro. -

Quanto ao mais, eu convenho que o artigo volte 
â commissão, comtanto, que isto se faça da ma
neira que proponho nesta emenda. 

Leu e mandou á mesa a seguinte 

que por agora não podemos nem deYemos - usar 
deste direito : se quizermos que esta instituição se 
verifique já. é preciso prescindir ·_ desta ·clausula, 
depois se tratará . disso com o vagar que o objecto 
exige. -

Portanto, voto contra todas as emendas em con
trario. 

O Sa. VAscoNCELLos :-Sobre o direito de appro
var os compendias ainda ninguem duvidou, antes 
toda a camara está conforme em qne pertence ao 
corpo legislativo. . 

Quanto, porém, ao assumpto controverso, de 
serem já designados os mesmos compendios, bem 
como o regulamento das aulas, etc., insisto no meu 

« EMENDA. voto, de nada fazermos por ora sem que a com-
- So - missão nos apresente o trabalho que lhe foi encar-

~~ Proponho que para 0 art. se ~s~beleçao regado sobr~ as doutrinas d_l:lsttLcurso ;-pois. esta 
u!l~c~mente as bas~s. __ ~_O_!ll __ q~_l!_,c(,l_rn!m-s~ªQ poss~t_ -materia·é·-e-csénéialõuiiite dependente daquella ope-
~mgd-o em harmoma com o venCid<l_ e com ? sen- rncão. -
tl~e~lo desta camara a este respelto.-Mtranda b mais, Sr. presidente, é gastar tempo baldado 
Rtbe,ro. » com esta discuss.ão. 

Foi apoiada, e entrou em discussão. 0 Sa. VERGUElRO :-Eu não me posso conformar 
O Sa. · PAULA E SouzA :-(Fallou largamente, com a opinião de que seja a camara que escolha 

mas em ~oz tão baixa que não foi C>uvido pelo ta- os compendios. 
chygrapho). Nós queremos que passe esta lei com brevidade, 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Nas opiniões que se e po$~0 dizer affoutamente que a commissão não 
têm manifestado nesta camara relativamente aos está habilitada para dar o seu parecer sobre os 
compendios, eu noto dous pontos muito distioctos compendias co_m a promptidão que o exige a neces
entre si, e que de alguma maneira se têm confun- sidade da conclusão desta lei; porque semelhante 
dido na discussão; um versa sobre o direito de trabalho, é muito espinhoso e de summa conside
approvar os compendias, e o outro sobre o lrabalho ração. Eu não duvido que ella seja capaz de d:li' um 
de os escolher, e propôl-os á approvacão. - parecer a este respeito, porém, . em termos gene-

Quanto ao primeiro. toda a camará se tem mos- ricos, .apontando em summa os quesitos essenciaes 
trado uniforme, e ainda ninguem n~gou que esse desses compendias; mas indicai-os com perfeito 

_attributo é do corpo legislativo: a questão. porém, conhecimento de cada um, isso não se poderá con-
tem rolado sobre o segundo, querend<J a maior parte seguir sem muito trabalho e temp~1. · 
dos · senhores que têm fallado na rnateria que, Os illustres membros da commissão não estando 
por brevidade, sP.jam os compendios escolhidos ou preparados para este novo genero de trabalho •. hão 
t:_edigidos p~los lentes e P.ropostos pela congregação de encontrar diffi.culdades, que só se venceráõ com 
a approvaçao da assemblea. . vagar. 

Parece-me que neste arbítrio que vou propôr, Podem-se possuir rimitas luzes sobre qualquer 
consegue-se mais promptidão, visto que nem os doutrina, sem comtudo haver-se a no_t.icia necessa
lentes ainda forão nomeados, nem o serão em ria do melhor epitome porqua ella se possa estudar; 
quanto não fôr sanccionada a lei, o dada a execucão: 11ois devo suppôr, que para se apresentar ã camara, ·· 
eu me explico. . • como melhor, um compendio sobre qualquer mate- . 

As emendas offerecidas ao 1 o artigo estão alfec- ria, não será bastante uma no~icia vaga do seu me- · 
tas á commissão, para por ellas organisar um novo recimento, alcançada p·or meras informações, mas 
artigo, con.tendo -as disciplinas que devem formar é indispensavel sciencia certa e intima convicção; 
o curso proJectado, e os senhores, autores destas .adquirida por estudo proprio. 
emeDilas, são convidados a intervir nessa nova re- . Seria preciso que a com missão fizesse uma exacta 
dacção. . . . . ·resenha de todos os compendias que se ap.>ntão 

Eu lambem tenho alli uma emenda sobre a mes- por _ bons sobre as doutrinas do curso, e que com-
ma ma teria. parados entre si. elegesse os melhores: porém, 

Orá, ·encarregando-se estes senhores de pro pôr os quantas difficuldades se não offerecem nesta ope
eompendios correapondentes ãs doutrinas que cada racão! 
um · julgou . dever entrar nesta escola, muito mais Quanto tempo. quantó estudo não seria neces
facil e brevemente teremos feita a bscolha, para ser sario 1. E a com missão · estã prevenida e preparada. 
snbmettída á approvação da camara. · para isso 'l _ - .. 

Pela minha parte eu me obrigo a apresentar o que Seria até necessario mandar vir os novos com-
me compete, segundo a minha emenda; e assim pendi os usados nas nações cultas da Europa, para 
penso . que _ muito adiantaremos. Não sei se este julgar da preferencia entre todo_s: e quando se 
parecer agradará. faria esfa lef'l 

o.:sl\.· Cauz Fl!'JIRE~:-Sr. presidente, eu re- Se assim o não praticar a commi~são. ella • não 
que1ro que se . Iêa novamente a emenda, que offe- poderá dar um parecer sabio, e discreto : e que
reei {Leu-se).: . · · · · .. ·. · ·. - reremos que os illuslres membros que. a compoeni 
- ·Eis ahi o· caminho· mais breve e ·facil que por ora prescin~ão de todos ~tes -meios -indispensaveis para 
se nos ofterece. · · · um exame tã() arduo 'l 

Eu adln_ -~ itto. o principio de que a approvação dos E'liguemos que apresentem o seu voto sem ser 
compoadios pertence á assembléa, mas reconheço baseado em solido conhecimento da ma~ria ?: 
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-Portanto, eu· creio que, 5e- s~ preteifder :es~~.: \fu~dicra:;"pô'qué' nóS'-~iiltem·ósjá gfande- abúnd~rí
l>a1bo;dacommissão, nãotere~os a ~l~inesLa le~~ ·cia: ' •de ·<1ivrot4 ~-e · ilifallivel~~nte •. ~~!'!~Pr~.cis~ ~~ 
latura . .. , · -·' -' _ .. , .. , ·· _ · ._ _ _ .. ___ • dessa faculdade~- Fallou'-se Ja,aqUt :contra·o"'ensmo 

Por oútro lado· eu não . sei que . inconveiÍieó.te; re~ por; ca~er~é~; . é v~rdàdo . que rniliúllHezes é má,o 
solta de· Í!e deixar aos -lentes· a• escolha dOS Compeli-. p~rem é lndispensavel, quando ·não ha COmpen-
dios, antes parec~-me o ei:pediénte mais regular dios. _ _ _ _ _ : . . . , 
que a assembléa·póde por ora pôr em pratica~ Eu até julgo muito proveitoso, e mais facil· o 'sys;. 

C_ada ·um . dos • lentes . escolha aquelle que melhor tema .de postillas r uína VeZ que o mestre com ellas . 
lhe agrad~, e quando nenhum appareça, o_u lhe não faça: sc~encia • de arcárío é de mysterios. E que 
agrade, . organise-o a seu gosto e . ensine por eue·: .outro remedio hnerã; se acaso•- não houverem já 
Eu não descubro niSto inconveniente algum. compe~dios para todas as doutrinas do curso 1 O 

Poderá escolher um · ·compendio · opposto ao sys- . mestre -fórma ·o seu systema, e vai explicando. por 
tema constitucional ? . • · · __ . elle_ a matéria, · recommendando ao mesmo tempo 

Nós não devefi!OS desconfiar tanto dos que · h~o aos : a lumnos, que examinem os auto:::es . onde se 
de ser empregados nesta escola de sciencias sõciaes. achã~as fontes da doutrina. . '-;· :: : 
E ~a~do· esse;; h~~ens ·n!o estive~se~ sujeito!! á Eu frequentei uma aula, onde os alumnos se ser
puntcao. da let, n_a? solfrenao a pubhca reprova~o, vião · das taes cadernetas ; · eu nunca usei dellas, 
q~~ ~ aJ!!!IA..~- Pl'li:l-ºr_a_to.das.as .. outras-pe~as,--prm-_ . masia -com · outros· m'!-~tos consültar-:--ós proprios 
c1palmente para . o homem de lettras . · Segura- autores; • para me · ha9tlitar nas-doutnnas, e fallar 
men~. . · · · · · · nellas com consciencia. Os estudantes preguiçosos 

· _Dem311s,_ senhores, se o len~e professa t_Ima dou-. de que sempre se· eontão alguns ein todas as aulas, 
trma di~erente ~a ques~ vê ~bngadoa ensmar, elle são os que recorrem ás cadernetas, para-evitar 
terá !Du1tos · metos de tllu~r os. e;;tatutos, os. com- trabalho ·, · porém nisto mesmo ·se mostra a sua uti.;. 
pel;ldtos e. as · ordens -- ~s ma1s - po_~1t1':as, e por 1sso_o lidade, pois se ellas não fossem, elles _não adquiti-
unJco meto de pr~v~mr a prevancaçao, é a ex_clusao rião essas mesmas idéas. · - · 
desses homens mumgo& do nosso systemn. - - · ·- · - · - · · ' · 

Lembro-me que um dos meus lentes em Coim- Portanto eu nao me declaro t!lnto co.ntra o ensmo 
bra era obrigado a explicar por um compendio, com por cad~rnetas, ~omo o têm fe~to alguns senhores: 
cuia . doutrina elle nem. sempre se conformava alé~ d1sto nós nao devei_DOS detxa~ de empregar os 
principalmente quando este _compendio, definindo mE>lOS, _que por ora estao ~0-nosso.~lC?nnce, _:;ó PC?.
os poderes espiritual e temporal, dizia . que o espi- que asptramos . a um~ perfetçao' _que alO da na o por . 
ritual era 0 poder da igrP.ja e 0 temporal 0 poder dos demos conseguu. P?JS porque _ na o nos é dado ter o 

. reis • . Elle -reproduzia esta mesma idéa e depois _melh_or' haveiJ!OS deuar de fa~er o ~e pudermos y 
accrescE)ntava-Vamos . com . os . nossos . estatutos, S~ nao houver_Jã _t.m com:peJ1diO exce ~ente, adopte· 
que nos óbrigão a seguir esta opinião-e por fim mos o que ma1s se apro~1mar, e se na~ houver ne-:- . 
davat1ma ·risnda. ·· _ . · -• ·_ .. _ _ • · .. ··. __ ._ 11~um, fa~-:se, ou ,ensme-::-se?orpo~tlll,as, até que 

Elle certamente era obrigado a ensinar uni prin- seJa org~msado. . . _. . . . · .. . _ .. ~ · . . , _ . 
cipio tão erroneo~ para satisfazer os · estatutos, Do que tenho d!lO conclúo que o arttg_o deve_ pas
porém; não podia dissimular que . semelhante pro- sar. Póde:-se _nelle accrescentar que daqlll por dt_ant~ 
posição era ·absurda e revoltante, e · porque se ·ria -T a _con- ~c~aça_ _o d. o~ len.te_s pr __ oporá _o_ ~ -c- ompe_P~_ lo~- a 
Porque respeitava a opinião publica, que ha mbito approvaçao do corpo legislativo: porem a mtma!tva 
tempo reconhece que o poder temporal .não é dos nesta parte d~ve estar naqucll~s, q?e professao a 
reiS, mas aos povos; . e - não, queria que 'Sf! rissem faculdade, enao nas camaras legtslatlv~~- -
delle. . · · ·· · _ . Embora. _se . ~ga que sendo muito p~aioi:' o nu-

Portanto, .meus senhores, não tenhamos tanto mero dos . me~bros das camaras, ha nellas menos 
medo-de que os lentes venhão a ' escolher compen- probabilidade de . errar : tambemtem muitos:·obje-
dios oppostos ás idéas recebidas. . ctos; a queattender, e a congregacão dos lentes; · 

· Lembro mais que a escolha· de certos compendios além_ de · possuir ? os· conhecimento~ Íle_cessarios na 
não se. póde fazer agora, . pois só poderáõ servir da- niãteria . está' dedicada int~iramente a· essé objecto, 
qui a 5 ou 6 aunos, .d_entro de c~jo: tempo poderáõ nã.o'é ~istrahid~ para·:o_ut~os~ Póde um ho~em p~s.; . 
appare~er outros methodos prefenve1s. Nós sab~m~s s~ certo ·gráo _na~scu~nctas, bastante _para·appare· 
os rap1~os progressos que f~ze~ as . Iu~es ; pnnc~:- cer na ·._ ordElD1. ~ps :l:lomens de !etras, s~m, ~o~tudo
pabp.en te ,, n~. ~ur~p_a : · as · ;SClencias ,som~es aperfe1- ter ·os .c~nb.ec.Im.e,nt~s n~cess~nos para . en SI na!7as : 
Ç<>,~<>:-~e . d,e ~~ll a dia, e. o sy!'tema de ,ensmo melho.ra -faz multa ~ttreren.~~ E.m · · ultlm,a alililyse; faça~ o~ 
cQm,pas.so 1g~al. __ ..• . : ;' .. . -•. . . • . . _ . . · .... lenteS '9S ~.eu_~ C9,!DPeii~.I<is, o11a _escolha. dos qu_e JUl· 

•. • Se elegess~mos-Já 9s co~pe~dios, que hao d~ vu garem ' propnos·:' e- os su\)mettão ·á-approvaçao d9 
a serviÍ'. no 5• é ~o anno deste curso~ . succedéria que corpo ~egislativo~ _ Tal é .a minha opinião. _. _· -··· · 
q~all~9 elleJ t~v~ssem ·~o. j~ t~riãQ.~ppa!eCido ou- Vierão então á mesa e fórãoJidas estas ~ -
tros prefenye1S_, por melh.ores •.. Creto q\}e.o mundo · ' · -·- · ··· ·. · · 
nunca vio desenvolverem-sE) os conhecimentos .. hu.:: .:.);,; «, EXENiSÂs 
m'arios COU1 .. à expan~~(j e 'raj)idei ijue se,obser!a á 
póiiÇ9,s anii~s n_a J~u'ropa: :.~ ~stou p~rs?ad~do ·q~~ > « lridíco que se declarem os compendios~ao menos 
os • compendtos ' ~e se adopta:ssem·' ·agora; senao os ·· ·do · •1o ::~ 2«' .anno; e que quàndo ·qualquerlente 

· -d~sp!'e:~adós ::põf · <)._utros_ · d.~ntro _de ·~ : ~~.-~3 ànnós~ organisar · uin • compeildfo; ·o silbmetterá-á appróva
Portanto · delxE)-se ·esse -exame · aos ·lentes, que pare~ _çãõ-' da,s •-~~~i:as · legi~lativas_,-' dépois de .~er aJ)p_ro'-:: 
cem ''os 'jUizes · competentes· dá inatena·• e sigamos ·v_a_ :_d_ <J ' · J>~Ia:c Ç()nS!:eg~çao: · se · a.~_c,aJn.~as -- ~dopta.rem 
:ries~:P.~rte' ~próje~~{' ••• ' · ·· ·:~'· _.:; . . ? 

1
• ·_•·; , , __ _ --~·. o ·dito ~ compendio; o ·Iente ·• sera cnndeeorado com 

J ·~Diz' :.o art1go que·no·caso· de ·naQ - l:la-ve~ C()mpen~ uma mà.dalba deouro'do·: :vãlor:de QOS i'éis; e · o pri
WO:P~~. Ill~~oia;~~ crrsci~li~~!l 'd.es~· .cur~(),:? l~1l~e -rilegio êxclüsivo ·de'Io annos de'iúiprimir e vender· 
respectivo· o devera ofazer ~ .E ~wto: necessarta essa o·: ditõ'coiiipeiidio: ·..;.;.·Lioo· C~utin~o:::-·-» -' ·. ·· · ; 

. 30 . 
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-~- . « Com tanto _que o GOmpendi~ esteja de;accordo e. tes, e que i1las estão ~p~ectando~ e gostando do sys
harmonia com o systema ·, jurado pela ; na~o - tema constitucional: llavemós de "ter medo que es
AraujEI Ba.stos"o » :- _ ·:· ,. ", . , . . ,,_ _tes princ!pios se conompão 'l Não ~eí que terrôr 

· « Cada - u~;idosJeotesJará escolha dos compen~ p_amco &eJ~ este t O meu pareçer é pois que os,le~
dios . de sua .profissão, : -ou os arranjará, náo exis- ,tes . escolha o .·. os COIJ)pendios, por onde dev~o .e~l
tindo já feitos : findos -dous annos depois da aber- nar, por:que é desuppôr IJUB o governo não Jrá bus
tura do curso, a CQDgregação remeUerá ao governo car ~ petor gente da ~octedade, 11_1as . ha de e~lh~r 
e . este á assembléa geral os . compendios adoptados va.roes da mel~or quali~ade_ : por tsso Dllnca _eonn
parareceberem a sua approvação ou reprovação.- re1 que -a camara que1ra tntrometter-se em ~ es-
0 deputado, Baptista Pereira. » - Forão todas colha. . ._ 
apoiadas. _ ,,;, . - - ~ ·. · Como ninguem mais se otrerecesse a fallar, jul• 

O SR. ALJIEIDA E . .ALBUQUERQUE : -De maneira gou-se finda a discussão, e procedendo-se á votação 
nenhuma poderei · convir que a escolha dos com• approvou-se a ma teria do artigo, salva as emendas; 
pendios seja sújeita á. approvação do poder legisla- e passando,.se depois á votação por. partes, combi- · 
tivo: .eu' penso muito differentemente a este res- nando-se com as emendas, a pnmeira parte até a pa
pei to. Do mesmo modo, que eu pensava que era lavra - congregados -- passou . em conformidade 
um despotismo do goT«?roo antigo o querer forçar com a e!Denda do Sr. Baptista Pereira, rejeitada a 
a mocidade a beber certas idéas, não quererei tam- do Sr. Lmo Cot.tinho: a 2• parte- esta os remet
bem que o corpo.J.egislat.i:v~-se-metta-a--dicidír a re5.- -le!'á ao governo para os fazer imprimir, e fornecer-
peito desta escolha. · ã& escolas- passou sem alteração, addicionando-se 

Euapprovo umá emenda do Sr. Bastos, que es- ? ~onteúdo da: emenda do Sr . .Araujo Bastos, e re
tabclece quo ~ão ~e ensine do'!trinas oppostas ao Jel~ada nesta parte a de Sr.)~aptis~a Pereira : a 
systema constitucional, mas d1zer-se que o corpo 

1

, ultima parte_. dando etc.;._ nao · fo1 approvada, e 
legislativo ha de ser quem àpprove a escolha dos substituio-se-lhe a doutrina da emenda do Sr. Lino 
compendias l 1 isto seria o m_esmo que dizer, que .

1 

Coutinho, relativa ao privileg. i o, excepto porém o 
-o corpo legislativo intr.rpõe o seu parecer sobre o que diz respeito á medalha de ouro. As outras 
que se deve ensinar aos estudantes. emendas ficarão prejudicadas. 

~ão. me parece is~o _ razoavel. ~u quero que se I Passou-se ao art. '7° a~sim concebido: 
de1xe 1sto á congregaç~o dos sab~os, dos homens .. « Art. 7.0 Os estudantes, que se quizerem ma..; 

_:procurados . para. o ensmo d' mocidade; e~tes ho- trícular no 1° anno do cúrso jurídico, devem apre
rue_ns, depois de terem exammado !!S materJa~, de":" sentar certidão de idade, e de aP.provação em gram
poJS . ~e ter~m procurado, o que e ~elhor, hao .de ~atica latina, rhetorica e phllosophia racional e 
~dqulflr m!'tor _numero de ~onhectmen~os, e por moral; estes exames serão feitos por tres professo• 
1sso poderá'? escolhe~ co~ mais acerto e liberdade. res publicos, presididos pelo · decano dos lente.s. » 
Se n?s qmzermos lD~erJr - 0~ escolha ~est!'s.com- Sendo este artigo lido pelo Sr. 1° secretario, e 
pend10s~ t~mos de~pottsmo, e e~ sou mutto tmmlgo aberta a discussão ti verão a palavra . · - ·· 
do despoLlsmo, seJa de quem fôr. · · · · · . · - · . 

E 
· ·. 1 ·.· · · ·· · ·' · O Sa. VAscoNCELLOs: -Sr. prestdente, se pas-

u devo embrar a . e~ta augusta ~mar~, que no sar a 'proposta, que se fez para que se observem in
te~po em que se ensma!a ~a umversldade de teiram_ente os estatutos feitos pelo. visconde-da Ca.;. 
Co1mbra que 0 poder ~os re1,.5 vmha de Deu~, e ~u- choeira, não é . necessario, .este artigo, porque na
tras semelbant~s tohc~s, lea-s~ Mably, \ oltaire, quelles estatutos, que são quasi uma cópia fiel dos 
Rousseau e outiOs_ mutlos . escnptores, no entanto da .universidade .. de Coimbra, . se acha declarado o 
que o governo nao só mandava que 0~ es~uda~tes mesmo que contem este artigo. Portanto seja sup..; 
11prendessem pel~s. !aes celebre.s compendJos, ~as primido como redundante . . - . 
até punha prohtbtçao destes bvros, que chamava L ·S _· . . _- · · .. _ ·_- . . . · · 
perigosos. · · · · ' · - - ' : ·· · · · -- - eu o r. pnmeuo secretano:a segumte 

Por ventura _ nós . quereremos prohibir os livros, << ·EMENDA · 
.que são contra o systema constitucional '1 Niuguem _ « Proponho que se supprimão:tÓdos· os artigos do 
ha de querer fazer. em· um tempo constitucional in- project.o desdé 0 art. -'7o ·até ó Iõo exclusive . ....JJJi
quisição sobre os conhecimentos humanos: os li- raful(J Jlibeiro. » _Foi apoiada, e entrou em dis
·vros hão d~ ser admittidós, sejão bons, ou sejão 
máos ; é preciso dar ao espírito humano toda a vas- cui!:.áo., . ·. 
tidão necessarià, para poder desenvolver-se~ .. -o. SR. CLEMENTE ·. PEREIRA:- A emenda, que .eu 

. Eu nunca vi o corpo legislativo intrometter-se offereci, para que se adoptassem .aquelles_estatu~ós 
JJa escolha destas sciencias, sem ser taxado de des-: propostos pelo visconde da Cachoeira, foia:pprova·~ · 
potico, que é justamente o que fazia o antigo go,. da. na parte applicavel ao curso. Demais estes esta-:
verno, que não queria que boúvesseliber~ade de tutos são derivadõs, como disse o Sr~ Vasconcellos 
ensinar as doutrinas. · · dos novos estatutos . da · universidade de ·Coi~brli; 

Disse-se : mas. é ·necessario ter muito cuidado onde se ordenão estes mesmos pJ:eparatôriós para 'ós 
com o primeiro leite, que bebe a mocidade? Não estudantes juristas; portan'to apoio asupp'resSã.o. ' ': 

_ . .estou muiLo por isso: o estudante, quanda .vai es- O SR._.VÁscoNCELios: ..:..:..,Eu. , ainda quizerúriais,' . 
tudar no curso juridico, não tem os ru4im~ptos pois creio que o mesmo art. 15° deve ser sul>stf
sufJicientes, . e a primeira educação? . Como é qu~ ~e tu ido por outro. Este projecto, ~eus senhores. foi 
t~m ~nto_ m~do que . elle adopte ce~a~enteest~ feito para _uiD .curso ,~edireito,quetivesse ().seu .) 
doutnnas 'f E .. uma .·. pobreza . de sentimentos, cont assento nesta côrte, . e , pox: isso se determinou. ,quê 
.que · me .não ~onformo, e até .pa_ra, fallar ,a .verdade, ficasse debaixo dá immed.iata inspe~.ão do mini~tr:o . 
é .1lJ08 yergonha e,S~OS ~om ,estas caU~ellasboje doimperio; ll!as ÇOIIlO.~ S.e . iJiçidio já.que.aqui~ão 
.qu.c até as . mulheres rendeiras, e cost.ureuas estão fosse estabelectdo mas stm ,em S~ t>aulo· e Pemam
Iendo os esériptos, que regorgitão detodêls á~ par~ ~uco, . crei~ que a ~nsp~~() -!n.lllu~diata jií11,~cjj~<!~e 

- , r •. . . • . . -F - ,. . . . . - ~ 
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competir ao ministr«? · ~o . .impel'Ío,··IJlái~os pre~ 7õma ~o)o~o,. um~~~pido d~envolvimento na. lu~t. 
d!!ntes_ da~uellas Pfovmcw. : • • · - _- · . -•-• .... _· · ·• ' • •• :- .•.. ,., • orga,n~;Nçao, . porém. ·Sr.; pres!«Jentf31,~11a ··excepçC?esi:, 

Isto é o· que e~ 'entendo,· poiS nao $el como possa ·que, _ftequentes . nzes: observamos, nmos mo1tos 
ter essa• inspecção jmmediata.· o secretario de ·estado memnos ·ainda na-.infancia: com•a•raZâo mais-de
dos .negocios ·do·.imperio, uma -vez que este·s esta- senyolvida, do que era de esperar pela' marcha ordi.: 
belecimentos e!!tão -tão longe da sua . vista. Demais nan~ . E então· com_que fllDdamento não;ha de· ser 
oE. estatutos' do visconde da Cachoeira nesta parte admithdo um destes, . só --porque não tem a. idade, 
suppun~ão a mesma hypothese -de ser o curso for- que se marca naquelles estatuto.s T • '" . . _. · ... 
mado tia côrte, ·e por isso ministrou· esta idéa de se Eu· não estou por-isto,·Iogo que o-estudante de
dar a inspecção ao ministro do interior. I' o r conse- sempenlia os exames- prepara to rios, deve ser admit
quencia apoio a suppressão dos artigos até ao n·. 14 tido â matricula, · in(leJ>endente da idade. que se 
e q11anto ao 15 julgo. que deverá ser substituído por exige. Por consequenCJa voto eontra a suppressão 
outro, que conle!Jba a doutrín~ sobre a inspecção destes artigos. E~trem em discuss~o,· fação-se as 
d~s escolas .~onfendas aos pres1dentes das provm- emen~as, que se JUlgarem a_ proposito~ - c_o_rr __ ig~_·_ndo· 
Cias respectivas. · • se ass1m os estatutos approvados. . :·..,~-

0 Sa. FERREIRA.. ~RA~ÇA : - Eu.· não sou d«: pa- O Sa. Cauz FERRBIRA ·: _..; O ill~dre d~putado o 
recer qne se supprimao estes artigos; antes-Julgo Sr. :Vasconcellos quer que nãoseJa o·mmistro do 
que as materias, que nelles se achão, bemmerecem imperio, quem tenhaa:lnspeccão-immediata '(lestes 
ser .. tratadas com muita altenção: Tambem eu não estudos, e que a tenhão os prêsiaentes, quando este 
acho os est.atutos do visconde da Cachoeira taes que mesmo senhor ha poucos dias allegou o despotismo 
devão ser approvados em tudo, muito principal- dos presidentes das províncias, para roborar as ra
mente nesta parte, em que trata dos preparatorios; zões, com que pugnava que estes estabelecimentos 
aquelles estatutos tem muitas cousas, que só po- se devião .fazer na côrte por ora. Admira como 
dem servir se o curs'o. Côr aqui esta])elecidó, más agora queira submettel-os·inteiramente á inspecção 
não, se elle fôr para S. Paulo e Pernambuco, como immediata dos presidentes! Eu antes submétteria 
me persuado ·que está vencido. Por _exemplo,. o em tal caso aos bispos, posto que isto mesmo tem 
tempo lectivo deverá variar segundo os climas,. e seus inconvenientes, porém escolhendo·· entre as 
nós sobemos que as estações são muito ditrerentes duas autoridades, eu me decidiria pelos bispos, sem 
em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em S. Paulo. hesitar um só minuto. 
Logo nós não podemos • admit tir tudo, a que estíl Mas n~nhuma necessid!lde temos disso, 0 mi
e!cript.o naquelles estntutos. . · · · nistro de,estado é a pessoa legitima, que deve ins-

Quanto aós preparatorios eu ~ão 1ne conformo de pecion11r imm~c!_iatame~te estes e~tabelecimentos, 
maneira alguma com.o que alli se acha; e esta ma- emquanto se.nao tornao as medidas, que devem 
teria. é uma das principaes não, se diga que é baga- regular _para o futuro. Eu quizl:)ra que se . estabe
t.ella. lecesse um co~selho, uma junta .especial, para diri-

Não se deve passar por isto á carreira, nós hll,.. _gir estes estudos, e quantoa.mim é o que ha de vir 
vemos de trator dos estudos preliminares, como um a fazer-se, . mas por agora. não póde Stlr, isso seria 
objecto essencial, e. por isso. opponho-me a que multiplicar o trabalho, e impedir o andamento, 
sejão supprimidos . estes-4,artigos .. antes. quero que ~que se qu~r,. e ~om r~zão, dar a..estas escolas·, e por 
sejão discutidos para vermos, e provermos o melhor. tanto_o meto mais ob'!o, e _abreVIado é ~ que _propõe . 
Eu nãq tenho presentes. esses estatutos, porém se,.. o proJeCt.o. Qne se dê Intermamenle a d1recçaó a al
gundo a minha Iembrança;elles tratão a geometria goma autoridade respeitavel da província, isso é 
como. -uma.· doutrina indifférente, e. nós devemos co usa indifferente, m_as as participações, os· recur
olhar melhor para esta scietíeia. Além , disto eu sos, etc., hão de ser ímmedi"'tamente pela secre
guizera que.os.preparatorios fossem mais do quelá taria de estado, e as ordens, que se expedirem, de
se achão, e por outra .ordem muito diversa. Por- veráõ ser dirigidas, immediatamente ao reitor, se 
tanto, meus senhores, eu me pronuncio_contra a se crear, ou fi congregação dos_ lentes. · · 
suppressão, entrem esses artigos em discussão, e O SR. ·cxzinJO:_nJd\IIRA.NDA':·-Sr.Jiresiden~e., a 
orgariise-se um . systema melhor de prepara to rios. razão porque, propuz a . suppressão destes artigos, 

O Sa>t>noa1co MENDES:-Levanto-me para fallar é a mesma. que já .expoz o illustre deputado o 
no sentido, em que falluu o honrado membro o Sr. Vasconcellos. Havend~já sido adoptados os es-. 
Sr. Ferreira França. · Eu sou exactamente da·sua tatu los oxganisados pelo Visconde ila-Cachoeira, e 
opinião, pois ne~ ~e_ agrad~o .os estat~tos indiéa- ac_hando-se ·. nelles designados· os prepara to rios .para 
dos, quanto ás' dlSCiphnas destmadas para ·os ·pre- es-te curso, ~stão jâ tamberaadoptados os _mesmos 
paratorios,- nem· quanto á ordem, e disti:i~uiçãQ preparatorios, e por consequencia inut.il é a.dis
dellas. No meu- modo de pensar, a geometria deve cussão, que .se vai abrir sobre estes artigos, que não 
entrar •. em primeiro lugar, porque é a logica pratica, tratão. _de·. outra , materia •. Quanto ao art. 15i' con
e a que habilita a raciocionar·com rigor,• e porisso venh_o ém que entre em discussão, porque a guma 
não quizera ·que se deixasse esse exame para 0 2e~ co_usa se. aparta daquelles estatutos, ~.é objecto, que 
gundo anno, antes propozera que,0 exame de latim póde receber muitas emendas, conforme a·opiniã~ 
fosse posterior ao de geom!ltria .. O estudo da.lingua dos S~. , dep11tados~. .· . . .. . .· . , ... - . . 
latina -é muito mais -difficultoso áo que o da geo.:: Se .acaso em razão da brevid~de nós temos pre
metria~ :Logo que se. sabe ler. escrever,.: e contar, terido .muitos .. artigos, que aliás deverião ·fazer 
póde--se -saber,medir, e ,porconsequencia pode-se parte desta.Jei, • reservando-os para•. os.•..estatutos, 
estudar ,geometria. Tambe~.não approvo: .ql!e se que para- oJuturose,llão défazer,que muito•é:~e 
marque a.idade para a matncula.' ::· . : . .. tauibem adoptemos por. agora o gue-já se:·acha fe1to 

E';verda4e~que ordinariamente õ.homem não,é a respeito dos preparatorios't N~odu-vido.quéal- · 
capaz de comprehender certas doutrinas, senão d_e~ gm:ri_~ ·alterações se devão ·.Jazer,· oã(}oduTido;que' 
pois de ~ntrarnaidade da pube~dade, em, que se. nota seja iM.ister · addic~ooar~lhês;r alguns pont~~ porem 
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··. <acho, qqem~·g~eaúiil;em·ommit.m:~;a~ól1i: ;Sic;s -:~tl!cidoe·;:será. &logi.ca; · ~·~ metaphlsia 
. e.SJJ!l reiórmafdo que em abrir~isCUSSâf! sob~ e~s C!e Gen_uense1. Não cert.tmei;tte, l)Otque:eu.por elll 

:atüfOS ~m.· o fim de·os~emendar1. W1B se-se a)mr ayrepdi,-,,e fo1-,me .n~~lo -, á~sapJ:"euder. co11~ 
a ;discussao,~pro&ela.-se ··a • forma~, , desta ·le1; . o .tão·l'll11ÇOI8_.S,. para estllW, 0\1.\.ras ml)lhores eJil mau 
q11e é preeiso preveliir poitodos os ~odi1S>?up~ p~ov~eta. ~a~e, haw-eudo._perdido ·um,. tempo .. assaz 
Dba-se · que ;os' estatutos adoptados sao·.defeJtuosos .pree1oso para oulros .enstnos; 'Estudem poiS os ra-

, Dâqilella.pa~tos inco.nveoienl~s~ que ilahi~su~'- paz~s .como.-prepa_ratoriosgrammaticalátina,.r~~
tarem, nao no de longa dunçao, e a expenenc1a tonca, . e geometna. Náo .·pretendo .que elles seJac 

. nos habilitará· p~ra. os: remediarmos nos.noyos es- geomeuas .graphicos, nem,praticos, porque não_os 
ta~ws, qu·e . se .. .Jlzerem;. Não · .ser_á só esse o .de~ quero para medidores de.terras, mas quero qne pot 
feito dos estatutos, muit<is oidros appareceráõ eoni esse. estudo exercitem a razão a tirar coJJsequeucia. s 
o tempo, que preci$em de emenda. Tenho e1:posto precisas doÍI pr_incipios postos. .· . ... . 
as razões porque propuz a suppres:são destes artigos. · Ei~. aqui .os prep~atorios, qu~ se. deveU? exigir, da 

O Sr. ~.A.'OU B Souz4 :-Eu eoncordo na suppres- mo~dade, que -.va_l fa~er .o~ e~tuifos mllfores, ~-de 
slo dos . artigos até o n. 1~ mas nli.o na do 1:>. Se ma1s exn~~ eombma~o de 1deas. O malB é ap_ren
es~s estatutos adaptados interinamente fazem der ~eflmçoes, que ~mg~em entende, e max1mas 
menção. de um ilirecwr, e nO' art,l5, se trata do de _dtsputar, que esta_o tio~e a~?_abad~s, e que cadu~ 
mesmo director, ou inspector, nota-se todavia c;arao de uma ':'ez, porque Jâ .nilO ex1stem esses an
muila distincção entre a doutrina de um, e a do tJgos claustros_da uma_polem1ca verbo_!lat neliJ.fra
oulro, e é preciso que isto se examine, e discuta, é descas po!lclusoes, onde s~ ~raLa_ya malll4le enredar 
até .D<-cessario que se arbitre 0 ordenado.a este >di- com. dtstlncções, ~ subdtstme~oes, do que .~e des
rector, se acaso se·vencer, que se}adistineto !io ins. cobr1r a. verdade. Um!' v!!~. que _.um rapaz: seJ~ ~om 
peetor, e .nesta hypolhese ainda oecorre especi- ~eometra, sabe por p~mclplos .. ura.rconseqaenmas, 
1icar as altrihuir:ões de um, e outro. Emfim deve o Jsto é, tem a sua raz.ao e:r.erc:}tada, que é .o ~ue se 
art. 15, entrar em debate, porém wdos os outros procu~a, par~ elle poder entr_ar em estudos ma1or~s. 
~~teceden~ 4eyem ser ~upprimidos, e em seu !>- pblloso-ehul !flOral é transcendente a uma tenra 
lagar substttr.una wn art1go, que julgo de summo tdade1 e u_ma cr1~nça de 12 annos nA.o _pod~ saber u 
intetesse. Eu o redigi assim... quh- e ,Philosopb1a moral. Que é He•nec1o na sua 

Leu, e mandoll á mesa a seguinte el u: verdadeiro charlatão o seu compendio é um 
« EKEII'DA epilogo de quantos erros s~. podem imaginar sobre 

.. c Como additamento proponho : Que a congre
gação dos lentes fique autorisada a fazer·nos esta
tuto••provisotiamente approvados, aquellas altera
ções,·· que julgar indispensal'eis, emquanto e11a riiío 
formar um melhor plano de estatutos,· que su bmet
Leri á deliberação do corpo legislatil'o.---. Paúla e 
Sou.zaJi~. · · · · 

Foi apoiada, e oillustre oradoT ~ontinuou a fallar 
mils. não foi ouvido pelo tachígrapho~ : 

Foi tambein remettida á mezl!, e lida pelo Sr. se-
cretario Costa A,guiar esta · · ... . 

« EMENDA. 

. « ·Proponho que os dous arts. 7, e 8, se redu2:ão 
ao seg111nte--"- nenhum es\udante se poderá matri
cular no cu~o ju~i'!ico, s_em ter 15 annos completos 
•presentam~o cerltdao dudade, e •de llpprovação· em 
grammati~ latina, rhetotica, philsophia racional, 
e· geometria. Es_tes exam_es. serão feitos por dous 
professores publtcos, pNJ!!ldidos pelo decano da f:> 
clll4ade.-' Pereira de Mello».- Foi apoiada. ' 
. o· s~. Lii'IO COUTilUIO:- Eu VOU sustentar em 
parte a ' proposta, que ~e achana mes<~., P.ara ql1e 
1!!6 'snpprimã.O OS lltligQS 'OdO.s cOm exclusão do"l5. 
Sr.~ 'presidente, eu nâo sou em tudo. conforme com 
os' e'statu~S: do visooJ1de ·da ·cacbollira, e um dos 
primeiros· pont,os, em que delles discordó~ é este 
prepatatorio chamado philosophia ra~ióJ1al;e r,noraL 
Eu .me. de c_ laro al~ameote. c~ntra semelhante_· pre
paratorto~ , _nem set· o· que seJa uma tal pbilosohhia 
como. preparatorio, •porque. não se.póde nada: disto. 
salle~• · senão. depDis de _se haver aprendido~ muitas 
o*u co asas, Nós sabemos· por. sxperiencia• propria 
o que passamos por tOda essa-rotina de, escolas 'cba-

. madaS ·preparatoriiS~ oli e]ementare5. • ' <<' · 
. · ·· .. Ora:, qv.allfo ensin_o,que· faz eom que:e> estudante 
· âllha .habito,4e \frar,as:consequi>Dcias de'princi'-

\emperam11nto, $Obre pauões e· finalmente sobre 
o bom, e o mal, porque elle i~ilorava absoluta
mente .as relações moraes, e·pb1sicas do homem, 
cujo conhecimento dépende • de outrt.s muitos eS
tudos anatomieos, e phisiologicos, que devem ter os 
que se dedicão. a tal assumplo.' ?or eo~sequoriaia 
estes compeudiosr -por que se ens1na hoje, de nada 
valem. Deixemos pois esta-marcha-antig~, sigamos 
a marcha do tempo,. e:suas·luzes •. E' preciso o•es
tudó •de latim, não·ha dU.rida; nenhum estudante 
póde passar a estudos maiores,: sem saber a gram
maLiea ila-sua -lingúa. !" nenhum póde avançar 
muito, sem latim, porque nesta lingua estão es
cripta~ inuitas co usas. boas, e por isso · pas8a a_io_da 
pefa hnguagem sagrada dos sab10s.·Estude~se mmto 
eJP bora a rhe lo rica, post.o ~J_lÍe.eu tenho visto gl-andes 
oradores, que nunca abnrãõ Quintiliano, o geilio; 
e a leitura · das produc~es de outros genios é que 
fa::em• ·os·· oradores; "Ás regrl!s;.:e os precéitos·fól:'ãO 
feitos depois que hou"''erão esses oradores;;Facalnos 
pois um plano de estudos pre·paratorios ;~deciuados 
ao te1npo, .·e Js :luzes, e por Jsso ,substituamoS:um 
mais aturado estudo de_geomeLrla a essa .pbilosophla 
ran'r!laa, que com enphasis se:· chama -,racional e 
moral~ .. Quanto.á idade, eu acho que a d.e.15 annos 
é sumciente·.para. entrar .. no curriculo, porque.a ·ex::;
periencia . mostra, que nos pah.es .quentes. as facul
·dades -intellectuaes se -desenvolvem•maJs. prompta
menta-·do que nos paizes .f•iós. Este é .o meu pa
recer,.emandarei.uma~mendaámesa •... · .. ' ., . · 

O Sa. ·CLDD~NTB i PBRBIRA : =Eu não me: cón:,;. 
for~o ·com~ a opi~o do !llustr., deputado,· que não 
ad~!!Itte }lllüosopb1a · rae~onal· como · preJiaratorio. 
l\lwto ·embora se diga ·que ~ ensinão· sillogisuios, 
que já nioestão:em -vogá; se elles não ~e"e.rn para o 
mo~o ·. moder1_1o de· argumen~t;"preslào,-_e·ser:v:BJ!l 
mmta Jlar& oonhecer,os:erros :da• argumentacão.~As 
ngras~do. raeiócinio '• ensinão~se :iia~ipbilosophili ,ra• 
cional; e :.por isso '-lli.o de · a~olut& !necessidade~ 
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SESSiO · EM. ·'· 1l •:Q~ <~GOSTO DE:18i6 1!1:-
Disse-Se· que Iiouve grandes oradores antes ae haver I ~ · que séi é que sem syllogismos não s .. e raciocina,~ e 
preceitos .• oratoriQS, ·• o mesmo :aconteceu com~to~~s sem·se raciocinar não se dá üm passo nás scíenciasr· 
as 'artes;- e seienciasrfflnas ' dabi não se segue: qúe e por isso eu-estou persuadido. quê não haverá nesta .. , 
seja 'deslieeessaria a' arte de rbetonca, ou· a de .logica, . camara quem sllStente semelhante· proposta. .· 
e todas as outras. · · - . · •. Quanto ao esLudo da philri&Opbia moral, só direi:· . 

A questão é, se uma boa arte de logiea habilita ·em resposta ao· illust re deputado que e11 nem defendo
JDelbor o homem para bem discorrer, e nioguem ó o compendio de Heinecio, Jiem o. de- outro algum 
n~~ará. • ACl,uelle, · que tiver alcançado bons priri- autor: - pó~~ ser ~e o systema;, :_e mêtpodo desses 
ClplOS destà arte, cettamente ha de levar vantagem· autores seJao · mu1to máos, sem todav1a poder-se 
a outro, que os não possuir. Por consequencia não concluir dahi que a scíencia é inuLil, ou perniciosa. 
podemos prescindir.' do ensino da philosophia ra- Umas instituições de pbilosophia moral, bem. 
cional. Os · argumentos, de que se servio o honrado ordenadas hão · de· sempre servir. de m11ito ao estu- 
membro, · só podem provar que os compendias por dante~ue· se .-destina á carreira da jurísprudencia, 
que se ensinão estas doutrinas, não são bons, e pois como bem ponderou o Sr. Clemente Pereira, os 
nesse caso admittão·se outros, que preenchão o princípios . daquella sciencia são exactamente os 
seu fim, ·porém ·querer deduzir dahi que aquelles princípios da jurisprudencia universal, ou direito
rudimentos de nada. servem; não posso conceder. 'ílatural. Julgo não ·ser necessario alargar-me mais 

])mlais · os princípios da' philosophia moral, são sobre a máteria, e por isso concluo votando contra 
as bases;:do direito natural, e como e que · S8i!liz que a emeóda do Sr. Lino Coutinho. 
aq~ell~ doutrin~ é inutil a quem se dedica ao ~stu~o ·"o- SR . .. LtNo CouTINHO :-Não · me admira que 11" 
da J_unsprudenc~a! Todos !JS outros.p_repar.atorJOs sao no'bre deputado julgue que é "'êousa nova -a· minha 
m01t!> necessanos, eu · ~o da addJC1onar1a o exa~e proposição, - porque nem póde ter lido todos e os- 
das hog?~s fr:anceza, e mgleza.' por9u~ é um meto mesmos livros, que ·eu tenho . lido, Jlem os meus . 
de adqumr luzes.· A · geomeL!l!l ~ mdiSpensavel: conhecimenlos são o~ seus: eu sou que digo que o::;,i;. 
senl' ell~~: como. s.e podem adquu~r 1déas ,exac~s em bon rado membro não sabe o que.._é logi~ nem se quer
econ~mla · politu~a f Quanto á Idade, votarei P.e~a a significação da palavra, que é grega, e que quer 
de -_lu annos, amda 9ue par~~- dever-se e11gtr dizer discurso. Diz o nobre deputado : como entrará 
ma1s : como essa tem stdo a op1n1ao geral, eu cedo. o estudante em maiores estudos, sem entender as 

Neste sentido pois quererei que se · e!Dendem · ~s expressões e as proposições, de qlie W!a o mestre 'f 
e!tatutos, -que a cam~ra AJ»pr~v~u. lambem . me Pois não t~lll um diccíonario de terminologia 'l Não 
nao posso confo-:mar com a opm1a~ d.e se reservar tem razão o estudante! Sr. presidente, o sanctnario 
para o 2° anno o e~ame de geometna: a estudante das · funcções intellectuaes não é permiU.ido a · um 
antes· de ser. ~atnculado no 1° anno dev~ apre- joven de ,15 aonos : isso ~ para llornens j~ .~':'ito, 
sentar a eertldao deste exame. Acho convemente a adiantados nos diversos :~amos c das sCJenc~as •. 
emenda do Sr. Paula e .Souza, 9nando lembra que O _honrâdo membro deve , saber que a logica tem 
se det~r~io.e o ordenado· dos directo~,- para que fefLO na França uni curso de 3 annos, á testa do qual 
estes v1vao mdependentes : aquelle lugar deve ser estava ·o grande Traci. . _ · . . . . · . . 
muito one~oso,;.no calio d_e ser bem ser!iclo •. . ·. · Sr." presidente, as id~as . nã() se pódem analysar 

Approvo finalmeRte ··a" proposta, q:ue o mesmo propriamente, ~em que tenhão conhecimento~ muito 
senhor, fez, para que os lentes or~amzem t?Snovos a':aoçados. Analysão:s~ . Pri!De~rame~te as 1déas, .e 
estat~~os, que deve'!' ser p~rma!lentes depOIS destes é ISto o que se chamacc Jdiologta ·: co!IlbJoão-se depoiS : 
que ·agora se. adoplão por b!evld!-de, e na verdade as idéa,sanalysadas, ~ua~ ,a ,du~s._ tres a _Ires, e~c:, e é-·. 
~arece que }li~guem tem ma1srazao dedesE!mpenh~- isto o que se cha~a l()glc!l ~ pu ~outrma de_Jt,t~os .. 
esta: co~m1~sao, d~ que aCIUella corporaçao, a q~; Depois destas. , ~dé,a!!~, llnalY,S!ldas, , e ... ~ombma~as~ · 
a e~penenc1a deve em pouco ·-tempo ~o~t.rar _os segue-se exprtmtl~~ ;,e daqutvem 11 gr~ma\tca;.: 
defeitos destes, que agor~ forao -proVIsoriamente a rhetorica; _ etc~ e fin~lmf3nte .. vem:a pratica de~s:, 
approvados. ~~sLa conf~rm1dade voto pelas ~_r_ne~_d_a~·- idé_~ _àíu1ly~_d_as, .e _corob~na~~~- qu~,é a .~ora1;_ ºra , 

·veio'então·á·mesa,"'efoilidaa'ségwrite · ::. _ . '· .. agor:a~pergunto _eu, . ~r~ . pr~sident~ .. : __ ~u~m,, .ass~ _ · · · ,. ·. ·· , ';;-.. . · · • · · ·- · •- · * · · fali~, quem ass1~ ex~e ~ e,sta . d~~-trlDa, sa~er~ ou 
«, EUNDA. não: o que é log~ca 'f _Más,· o .honrado ,mem)lro. o 

· '-- '"·· ··~ ·d·. ·. - ·:: .-- ·_, .· _· ·' ' · ·
1
· ~ · · Sr~_ ]j'rança ~ assimqãoql,ler,'quan~o . dísse:J:~,runerro ·. 

_ « .Os prepara tortos· e~em ser grammat1ca atma,· que e'+ ignOJ1lVa, 0 · <1tie :eralogic,a. , :• .. · :· . · , _ ~ 
:rhetorica, e geometria: · a idade_ seja de 15 annos Mas 0 honrado membro 0 Sr: Francaass1m naá· 
para a matricula.~J• Lino. »o~Foi apoiada. • · ·~ quer, quando disse primeiro que e11· ignorava, o 
. o ' Sa~ SouzA . FRANCA : ....: Sr. presidente; ·pela que" e ta l()gica. h : : .. ' '' "• . . . : .. : . · .. ' 
primeirá' vez na:minbà vid~ ouvi dizer que não ·era · , E: urir curso desta natureza 'poderá ser· d~stinado·. 
necessario ·o estudo de log1ca, ·para se entrar nas a um menino de 12 ànnos Y A quem não. tem.tainc!a . 
sciencias ·.maiores : ·é isto ' .para.~ mim muito::riovo~ bem · exercitada· a ' sua razão:'t:'Ainda' ~ei_mais, ._e _e: 
Póde.;;se · qizer~_ • Sr; presidente~ : que· . queín ~ avan·ça ·o que o honrado membro ·ignora;que est~ d«?utnna· • 
uma-:tal prop~sição; •não :sabe ·-o que é logica~ ; Com.o • de ; ·TracF ' fundada; ~ toda ~ ella-·sobre .o • sentunento•·
é que ·um· estudante . póde en.trar -l:lo.s estud~s : ~~s 'gerar :do', ce!ebro; . e : 9ue parec~a ~ •supr(r. ~~úm 
profundos, sem sa b11r. o-que é1déa, JUIZO, :rac1oem1o; · dá& , doutrinâs rideoloS'leas, tem hoJe p~do -~ su_a .._ 
etc.,.o que é uma· proposiçãQ ~rf~ita, .como se,póde . voga' éom as' de8eoberta,s · do: Dr. : Sput'Sin; ··achando~ ~ 
dizer um argumento exacto, etc • . 'l~: '>' + ~ ". ·: : ·: ,,, ~ trinta 'e· tantos .,orgãos," ;dosfqW~,es: · alguns : não:são:, 

'}:-:diz;,;se- que é : umá ' doutrina mum;:erançosa,1 ·éerebraes,;,•;como : assentos ·,de:' todas 1'as .--nossas:c 
Certamente é cousa nova pài'amimJSr-. presidente: funçções,"volitivas ou::intelleetuães.i.: é-.entãó .unda · 
eu entendo c que r esta emenda.ão:~ pOdecpassàr;•de. dirt'-' ó! hónrado :membro c :qne e~ igüoro o qtié seja> 
maneira algumiLSão d~'!~ri_na.Se~neas; sãoe~túd~!i logiC.:lBastà. de·pro:vas ~Ldesvanelier. a injuriosa •. 
desyllogismos,- de qu~:Ja mngnem us~,r Eu:uao·sei, proposiÇão dirigida:~ a -;~e .. passe,!Jl~s:-a ·ma teria; 
O que seja, O quepl'Q\eDde mero bomadoJDembro; . 0 - est11d0 ·· da geomelrUl)o' porqU8f lallLO .iclamo, .~ : 

~1 
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1!! SESSÃO EM i 1- DE :AGOSTO .. DE ,18!6 
unicamente para exercitar a razão a~Ílda inexperta ás sciencias,· senão depois dé·haver observado em 
do rapaz, sem o que elle não poderá avançar nos bre:v_e tempo a. natureza no seu todo, ou ao menos 
estudos; aa mesma - maneira~ que o. homem não os seus atreitos, ou seus principaes pbenoreenos : 
poderá caminhar sem: ter b~m ex~~ita~os os s~us quero dizer, sem que tenha meditado sobre todos os 
membros. Como se póde ens10ar a,ddlicil doutrma objectos, que no curso da vida se otrerecem ao 
das relações· moraes e physicas do homem a u~a homem ordinario, ou este se • tenha applicado, ou 
criança, que apenas sabe um pouco d~ grammatl~a não. ás sciencias. Quizera por consequencia que esta 
latina ? Que vergonhosos erros se nao encontrao cultura se facilitasse. entre os homens na sociedade 
nesses compendio~ de logica e moral, quando se e qu-e predispuzessem aquelles, que se dedicão: aos 
trata de ·temperamentos, de bílis, de fleuma, de estudos sociaes. . -.. 
sangue, e de nervo~ 1 Que miseravel theoria de Queria que se estudasse a língua da terra, como 
paixões, e que explicação do summo bem l.l\fas instrumento, sem o qual não se póde passar :as 

• su..,ponhamos que o honrado membro,iá semelhança palavras hoje em dia não guardão aquella analogia. 
de , muitos · theologos. grita logo-materialismo 1 1 qu~ devião ter. Ora, nós estudamos a nossa língua 
-e não quer admittir relações entre o physico e o pela latina, e por isso eu sou de opinião que se
moral, e assim faz umasciencia imaginaria; difinindo estude a língua lati na, não. porque seJa cousa muito 
a ·mo~al-0 systema das relações do hoi.Jlem para necessaria, porque não ~cno que na língua latina 
coms1go mesmo, para com Deos. e para com os esteja depositada maior sabedoria, do que . JIAS 
seus semelhantes-assim pergunto eu : uma cl'iança outras .n~uitas línguas modernas, e tal~z tias 
poderá entender este. systema ? antigas tanto ou mais como a latina. mas como 

Mas, dirá o honrà'do membro, que visto isto não é a mãi da nossa, é bom aprendel-a, porque apren-
sa quer que os rapazes tenhão moral 1 Não ha tal, a de-se ao mesmo tempo a nossa. · 
moral do mocos é aprendida de seus pais. de seus Como porém a língua latina não é sulD.ciente para 

.,mestres, e do· governo, e é esta, que nos faz felizes a expressão de todos os objectos, que devem se•· 
ou desgracado.o por·,tr.do 0 resto da vida, e não a enunciados nas scieneias e artes, eu quizera que 
moral dos· livros, que só se estuda em provecta além della se estudasse outra. se a houvesse, ou 
idade. Em ma teria de moral e de piedade, senhores, tivesse sido achada, ou pareça- sumcieote para a 
exemplos e mais exemplos, porque de out1·a sorte a expressão dos objectos todos, que devem pertence•· 
mocidade por mais que lêa, será sem{lre immoral : ás scieocias, que se estudão : esta é a língua grega. 
~ exemplo da sociedade é o melhor hYro de'moral Digo isto, .meus senhores, tanto pelo quo tenho 
pratica, que tenho conhecido. Sustento pois a minha o1_1vido dizer geralmente, como porque a ... estudei· 
opinião. alguma co usa. Na verdade só ella dá a maior 

expressão das co usas, que sabemos, e que !!oubermos : 
O Sa. SoúZA FBANf'.A,:-0 nobre deputado con~ só olla póde exprimir os objectos mais accommoda

fundiu o l1abito de discorrer formado pela' pratica; damente ás. sensações, que elles produzem em nós. 
e pelo tempo, com o conhecimento das regras; E não sei; .. se aquelle, que se applica a saber betn 
porqu«' se· f6rma um discurso.· Isto basta, Sr~ pre- a lingua materna, a pódeconhecer bem só pelo estudo 
sidentc, porque cu não venho aqui a fazer ostén-~ da latina : . não sei se a nossa lif!8un se parece 
tação da minha sciericia. Disse que eu não sei mais com a latina, do que:com a grega. Creio que 
grego : sei tant() como · elle, estu~# a traduzir,· se parece mais com a latina na voz. no metal, na 
assim como e1le estudou: assim mesmo não me pronuncia, porém na.mancira de reger as parte_s;da 
supponho tão ignorante, como elle imagina. Porém _oração, e em outros. pontos, creio. que se parece 
estas _questões não siio •para aqui':· ·d objecto em mais com a grega.· Pela analogia pois que.ncho entre 
discus~ão é outro, ·.e. muito differcnte. Tra_ta-se. de _ellas, e pela propriedade,*que tem a .Jingua grega, 
saber, se um ostuda~te _poderá faze_r .grandes e~W- servir. para; a·. expressão, melhor, do que outra 
progres~os, ~em que sa1ba o qulJ!'éuma 1dea, o que _qualquer, quizera que se estudasse esta língua 
é_ uma 1déa s1mples, o~ .composta, etc.~ etc., q~aes tambem : não digo que seja antes de entrar no.curso 
sao_as reg!a.s da.boa cr!t1ca, e da boa hermeneut1ca; jurídico, posto que _nenhum inconV•)nlente desc.ubro 
etc •. ~u d1~o. 9ue nao: de pouco ou nada l~e nisso; porém bastava que· if t:)Stüdarile désse conia 
serVlr.lao as l1çoes do mestre, a q:ue~ eUe .nao desse exame no meio ou,no.fiÓ:J,do curso. 
Rodena perceber, po~q~e ~lle lhe taUana em .~ma . Acho bom que o estudante .seja de 15 anoos, mas 
1nguagem, que lhe _e mte1ramente desconhecida: .. <!reio que .tê~D: havido _estudantes completos em todos 

Acho portanto que naC? teml\lgar a _emend~, .e torno os· preparatorios com ·esse tempo, sem todavia s_erem 
a votarc~ntra ella. ,_, · · espíritos·· transcendentes-: os -que: têm espírito 

O SR. FERREIRA FRANÇA :-Senhc;>res, eu pedi a transcendentedicão babeis an.tes.'_O meu paJ'e~er é 
palavra·para me singularisartambem. Entendo que que não,entrem parao curso, senão quando tiverem 
~ns:denhores se têm, singularisado , nesta os ccrinhecinientos para isso.· Torno a dizer· que eu
diScussão : pó~e · .. ser que· eu ainda me .singularize ·não. dispenso a língua grega : este estudo facilita o 
mais, porque -eu não quero. que um. estudante da :língua .latina, da portuguza. da franceza, e da-, 
aprenda direito, sem preceder sumcientecultura· d11. ingleza,.e de .muitas, outras, .porque aquella língua;, 
sensação e da razão, ou que ao meno~ esta cultura comprehende, por :assim dizer, a .todas as ;outras. ··· 
aeompanhe;~o _estudo. de direi~: Sendo assim, é : Quero agora· díz~r aos~ senlÍores, que eu bfur o- ' 
neéessario, :saber; •- como é que sufll.cientemente. se mestre·.de · m·eus• filhos,. aprom~teL um de 15 annos 
deve cultivar .a sensação, -é a .razão. O.estudo da com a língua latina, gregá e·fraricezaJe demais o'-, 
sensação, on a .. cultura da sensação consiste em o Sr ... Dr.,.Avellino,;que alli,está;·;quiz.principiar_a 
estudo, não digo de todas, mas .da maior· parte énsinar.Jhe, allemão. .. Elle . desenhoú a carta da 
daquellas cousas, que a todo o homem, airida sêm America. meridional,~\udou. geometria, resolvia .. 
cultura, se. offerecem. para sobre ellas raciociuar. ·problemas·do-2<-:grão;~estudou logica, etc .• ele •• c 
e.de tal fórma,_ que não se póde. deixar de racjocinar não era grande talento; tudo era o grande trabalho 
sobre -ellas •. vaqui ve~ que .ningqem. deve dar-se que eu: tinha;d~ ,estudar _com .elle~. •-!fod~via,, ~O: lhes 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 11 de 14 

SESSÃO.EM· ·ii··,DE !GOSTO, DE ;18!6 .·. •·· . . .. .,.·.· .. ' . • . ' ' ' .. ·. ~ ,, . .. ', : ; ;•: • .. ., .•· ' ' .. ' .· •. .' 1!3 
dava todo o tempo ~ ue eUes querião, facultav.,.,lhes dlare culti,v~d.a p~~ ,e,g~~!~açã,o .• ~~- objectos particu-, 
o b~ncar, quant();~~seja,vão; ~ ,minha .~: ~~~e es - -· --·· ·• ., · · 
tan~ .estrond() .. na.Bahta, que Jáde . :mw~ •. longe·se . E.ti ·• ~() -da ·.p~:.;~~4- d~ 're,a:Çõ~ · __ quê 'se·; d!!:
ouvia 8." ·bullia que·· ellês fazião./ A' noite não; eátu_. monstrao nesta· ,sç1enCJa; porque aqwllo que é ,mo,., 
da vão, porque eu não entendo _ estudo á noite para ral ger~tl, que._ -na.ste · com.noseo, que· se_ desenvolve: 
um menino _aio dá tenro: deinva.:Os dormir o tem~ eoiJlnos~•. qu,e ·_por- . Si s~ ,mostra . necessarió ·· e nos 
pó, .ciue querião. -. Eu-cOntei iodo isto, p~ que ·sal~ aprêsentil•éóoxercieio dlls ~ relâções qtie '.temos -cóm 
bãóque eutenho prati~ na ma.teria e,posS()_Jallar os~ô.titros~ ·Dãoé preci~ _· ser ':ên5~nlldo senão ·pelos 
com a~exP\!riencia. . -- · · · · · · .. · · exemplos, pela educaçao domest1ca. . _ .. 

Quizera mais . que se. estudasse francez e mglez, _:I'()davia n~o dig~ «{U,e· !J m_éstre)ião a faça apJ)a• 
que são depositos de saber, não ha duvida. A lió- rec~r no me10 da~ bçoes, asstm c~mo hade explic~r 
gua iogleza não sei ,se deve preferir a qualquer ou-:- m01,tos outros obJectos que. tenbao relação com as 
tra das modernas, por ser a língua daquella nação materias de que tratar. . · · · 
onde é plantada· a .liberdade . e a melhor fórma . de_ A respeito dessa logica. quem é que a aprende, 
governo. DellS permitta que nós tenhamos aquella sem a saber? Ninguem~ . Será possível ensmal-a a 
fórma de governo consclida<la entre nós. I .Ca,P.oiado um animal, que de natureza·: não a saiba? Não será. 
geralmen-te) . po_r sei- áqúello,, que ma i~ establlidade facil. Não.,é possível ensinai-a a . um desse.s entes 
pó~e"dar. áfeiictdade do genero b uma no, sem amea- que , chamam«;~s irraciônaes~ . Para se _ aprender a 
çara queda daquelles q•Je OCCllpão o throno. Deus pensar éprecn;o ter a faculdade de. pensar, essa fa
permitta que imi~mos esse povo .deberóesf (Apoia- culdade, que no~ disti.ngu'!l dos_mais _ anímae~, ·por
tio, apoiado.) . Mas emfim, deixemos isto que éfóra que nós pensamos ma1s do que elles o nos pôdemos 
da ordem. · ., - . · _ ·. . aperfeiçoar oclla. Mais: é preciso usar dessa. mesma 

Os inglezes, ,me11s senhores, dislinguem·se _ pela facúldade para aprender , a ratifiCai-a e aperfei-
sua moral, 1!ão só entendida, mas· práticada. Dis- çoal-a. ~ .·. _ ._ 
tinguem-se tambem pela sua língua. A língua in- Quem é que entende. uma demonstração sem ser 
gleza é grande, é muilo grande; por consequencia, muito logico? Não me farão favor de o dizer? Con
devemos aprendel-a. .Parece-me mal que, sendo dillac disse, d~pois de muitos raciocínios, que a es
um povo, com que temos tantas relações, quem se sencia da demonstração consistia em o mesmo ser 
desL.m~ a maior . cultura, deixe , de aprender essa igual ao ~smo • . · EUe achou a demonstração, pela 
língua. Eu .não det.er_nlinal'ia que se exigisse logo qual o racioci~~o! ~uja conclusão não é boa, não 
o examo della, ina11. quo não se conferissem os grãos contém nos prmmp1os a mesma· conclusão. _ .-- · 
sem que_ prime_iro_ se -mostrasse . terd __ ei_la co_ nheci-: Entendamo-rios.: :aquelle _qne nãOsouber Jogica 
monto. Quem ama aquella língua, , ama .as cousns pratieameiite, não apreQde a ·Iogiéa artifiéial; e o 
que estão nella; . porque sãó tão boas, tão _ singela .. qtie ~preJ!dé reduz~se sóníen·~ a · uma ·observá~o 
men\e . expostas naquellalingua. : com • differença tal muitó snceinla .. e limitada dos . difl'erentes . raçioci- . 
de expressão, ' que nenhuma.~ outra . se ; encontrão~~ niosi inàs~qu~rii chamará a isto logica? . Na verdade 
Na singeleza nenhuma lingua se e~mpa·ra com ella: exige-se~ uma grande, logica precedente para ser_o 
não é só: singu,lar pela expressão, mas . principal,": ~undameP.to . da . verdadeir~ ~ u~ilar.te . ·da _Io.gica; _ . ~ 
mente pela'maneira .simples com que emitte as cou- tsto se nao co~egue, senao com . o .exerctcto . e _ es-: 
sas, pela .falta de ornato c (doixem-ine· assim ex- t'!do de ou_tros ;!amos. , Por . consequencia a Io~ca 
plicar_t ~de_ c_ uidé\.liO , com_. q. ue apr. es~nta as idéas_ •. · .... ' na o. é prepar~tor~o para .outros cstu4os, mas é _o re-

J?olpo.uco que tenho, hdo ~essa língua, tenh~ '~on- sultado de 011trGs estudos. . . . . .. -. .. · 
clu1do qu~ ~sse: é . o seu gemo; entr(l~nto veJo ou-,. . Sr. presídente~'é 3 rbàtoiica qu_2rdá a eloquencia? 
tras, COillO a ,franceza, . quo apt•esen\ãO , a.s COUSas_, _Q ,Orlldor_eo poeta.cJ:e~e~~em 3e,u_m;engenbo .mtiito 
aindaj" ,m~is tr~viae.s e baixas .com. ornato~ emeo!J vastó. O.hom-ém qúe ·_úãó: 'tiver· talentos·.extens<>s, 
lados -~ _ superfietaes,_ de manetra que d~o ' mottvo· q11enãó.fôr. eapai_ ~é :Ç~.~pr_~1t~nde,f __ rni.li~of õ~j(lét~s 
para s~speitar~se, _sempre ,da sinceridade. do escri- ao me~m~ . tef!!PO·A~·.~s c~lol;nnll! ~m o\l .sua raªC?' 
ptór. . :· · · . · · .... . -.. · , . que,, por. aSli~IJ) · ~e - ~xplica!, ;n~o é capaz•.de os 

Eu aponto o _estudo, ~a h~stori.~ natur~l detnO!JS·_ ap~:ese~tll,r .em,.qua_dro I,DU.ltiplicado, ~ão pó~~~- ~er 
_ trativa, como. utp_ dos que _devem, entraql}nt~tm~nte poe\a nem orador. : .. . . , ·. , _ , , .- . • _ . .. _ 

com o do dir:efto. 'Quizera iillrls quê, os alumnos es-:-. Como é qiie àlguem 'pór ter aprendido a poesià. 
tu,das~CD,l p,hy~ica . exp~rin:u:qtal, _geraL e p_articular,, só, se fez 'poeí~ Oll, . . en't~ri~eu d~s b~ll~iás", poeticasl 
a· anatõmia.~ .• . ·Não se adm1rem, senhores, o estud() E'Jínpossi-yel • . ;CC)~~--~-~ q_~~: a~stes~ p,feceitps do~ ;aP,; 
da. a11~io~iá. :é_. o: qtie, devé páreéér· :Me~o.s" esii,'anho, tores, çom que se enSIIJA.Il , rqetor1ca, se pó de com- . 
é ó estti~(). 'de· nós -.mesmos, Deve ser inenos· estra., pre}teiJ9er· ~ .. tirte q1,1e ·e_I;tsina _a !Já() .fallar simples,;. 
nho·4~:que~ o ; da, g~ôin,'~~~ia;· :- , , · :-•:.· '. · ·. · · nü!nte, ·mas a fallar,}~onforme as cousas são'! Por: 

· Como. 'é .J1ossivel qué' uin _homem de letras se en- isso eu entendo que é indispensavel · conhecer pri• 
t~gue ~-ao, . ~stua~; ~os ó1>je_c~os_ ext«:rnos, e _re~íi$~ _ó_ :ep-ir.rtm .. ~;?to Rem ~_·_llatur~~.~--- d,e~s~s .. _c,ousas ~e. s_)i 
estu'do de Slmesmo!. Como é posSlv~t~e. um. J~~. 
rista pelfeito,ignoreo,que,é,o.homem. phyilico.t :.Dê Como·é que ·se pó~e compreb'ên~~!'- o ~e· é; elo::, -
ma!~ -é'~. é~tudo -pe_q~e~q; ·~~ií~ta;Ae: obse~a~Ms,, qnencia, se11ã~ d~p_01s, de se. ~~-.c~o~pr~h~n~do a 
quaés · a5 da anatomt~ demonstrativa; não qutz.~trli natureza do ·homem Y Sem ter uma vasta .ltção e 
~~~i~: :~!'!~~~ - ·· ·4M"'~'H!;~~~o :l~J;atli:o,A.~,J~-~Hl1-~~' ~a ~a P.~ofP,~d&; o~~ety~~~-.~~~; gi,~~é( ·o~~Qr~~;;~: 

se~~~~éTh~~~U1ffltii!;!~;!ri!~~~:~~~~aJ,,ci~~; ~;~o~';~;~? CJ~~~prJª~::~t~~d~-\~-~~!:~~~'. · 
eJ.l!ào:se; ~s~ud~;logi~: :e !:1-~~to;~~~~Qx:do c.o!p:. ()}l,l~_q , ~e. ~~~!~~:!• _ ;-;Is_toc !,!'~0,;~~-;~DS~!l~; ~r. p~~~~~~e, . 
c!)ri)p~~~ir,~i~ .~r~.:l)r.; L~:091 Ç!>,'l~iii,h()_~i.E.:O~~ !~ ~~Jt 1sto· adq'!tre-se peTa c~l~!!-.--~cP_e~,a_ le,J~!~.!l~~gr~:-:" 
O!J_ q~_.~X:9_.,q~,e. s_ .~_J.es_ •• t .... ·u __ .. -d._ elogt __ ~ _a_ ,r.!:'_.~_to_.é_~_-· ca_. __ ,_· .. J.,A,b __ .. dm_ 9~_.•1. -~, ~. -.'~.···_·~- ~~~ __ P.~ __ .. -~_es_ .. _._,A~r~_ -_ e_!O_ ,!l_~~•·fn~on._ . s,~_.:ey,~-'~.u.n_.~~- -__ .P._.!ft_.::. __ . _· · 
d~sp~-qso.i..que~e_ ~tu4e, .porque.; D1fO ,, - ~e!ç_e .. • -~ ~~ . ID~(lar ;&. >~n~}-Bh;P.9J.;q~~: i~qu~ -~~~ (ffie -t~.m .:~tu~ , , 
na() depo1s de . bem . d~s~?yolnd,~;~,j~O.~~-' -~~P,9~i; ' el:qq~~~~e.s,i<kJo~Q.; : :~ ... -{1e§~~i,~l!.SI!l~ ~~~,~~~~ 
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não se percebe~, não se ecj~p~iiénde~, não ~· c-eii . ~uitós ~ahião inglez ·e· alg1.ms o allemão· e o 
sabe o que são, senão quandó.se .. cultiva a mesma í~~~N~?j~~s!~ade de l~~~~ qü~ Jia de })o~ nes
eloquenCia, ou ao menos;_ .ob!e.rvàndo a eloqtiencia sas l_1~gu~ o~ obngava; .assun: como obngB; ·a todl)s 
.dos outros:· Como é pois que. se ~anda,. que sêjão os homens de letras ·a estudai-as~ . · ' ' · ·. ·· · · · · 
-os estudantes examinados ein ·rhe(6iiea e poetiea 'I _Quantô álogieâ, rhetorica, etbica, etc., eu estOu' 

A metaphysica, meus senhor~ .• para um_ meni- egi) geral pelo qu~ expenderáo os Srs~ · Ferreirã 
no 1. •. · A me~physica, depois dé abstramr=-sedos 11'..-ança e Lli)O. Coutmbo; porém, ·não conclúo o que· 
diverSos elementos deste mundo ' materiâl; combi~ os ·mostres' deputados concluirão.-· Por-'is5() :que· 
na-os dous com dons, tres com tres e faz entes no- estás sciencías não se podem adqlli\'Íf no seu su- ' 
vºs; põe-os em relação, para descobrir as novas blime'gráo de perfeição, senão depois de muitos 
relà~es ·que traz com~igo a. physica sobre objectos outros estudos; não se segue que o principiante não 
pbysícos; faz a combinação mental do pensamento possa ter alguns elementos dellas tii'a'-r com elles" 
e o eleva o faz divagar até onde é possível: fórma grandes vanta~ens dos outros estu~s 'e habilitar-se 
differeotes objectos puramente idéaes e compara-os para as scienClas. O que exijo como condicão es
entre si, para descobrir outros objectos do pensa- sencial é que estes elementos de ·lC)gica, de.rbeto-. 
mento c combina-os finãlmente com aquelles, que rica; de ethica, etc., sejão verdadeiros ('lamentos e 
queremos. natura mente vêr se existem ou não. contenhão as noções simples, -mas luminosas dess11s 

Ora, como é que a fragil intelligencia de um me- doutrinas, quero dizer que nellas aprendão os me-. 
nino, que ainda se está cultivando e que ainda não ninos aquiUo que podem conceber e de que podem . 
tem cUltivado. sutDcientemente as sciencias, póde lazer uso com utilidade; pois parece-me que os in
comprêhénder estt(sCiencia de abstracções 'l convenientes que se têm notado aqui nascem mais 

Portant.o eu entendo que os preparatorios. para do pessimo systema usado até agorll nessas escolas 
as sciencias de,·em consistir na sumciente cultura de preparalorios. do que das do\ltrinas. Na ver
da.sensaçào e da razão e que para isto basta o es- dado, os compendias de que se usa são pessimos. 
tudo do latim, francez, inglez, geometria e.... E' A logica de Genueoso nunca foi Io~ica. a mcLaphy
verdade, esqueceu-me falia r de outro ponto que é sica é um cabos de diOnições ínintelligiveis e de· 
a anatomia e pbysiologia, ou a sciencia das leis da demonstrações confusas e inexactas. · 
vida animal. · Quizera que o estudante tivesse igualmente ele
• Pergunto eu :,póde-se legislar sem conhecimento mentos de geomctl'ia, por ser cala sciencia muito 
da natureza physica do homem? Creio que não. conducente a aperfei~oar o entendimento e a fazer 
Aquelle legislador que fôr opposto á natureza phy- raciocinar com exacudão e methodo. Certamente, 
sica do homem, fará leiS acertadas 'l Não ; aquelta depois das noções noeessarias. sobre as prineipaes 
legislação que fôr baseada' sobre a natureza_ physica regras· da logil:a, •. nada póde contribuir mais para 
do homem, será uma 'legislação que nãoj.eustará a aperfeiçoar a razão, do que o exercício que se lhe 
observar, queJará os homens mais bons e virtuo- dá na élemonstração dos theoremas e na resolução 
:;os. Creio que isto é uma verdade e portanto de- dos problemas geometrieos. . ~ · 
vem os estudantes do curso Jurídico aprender os Exigiria tamb_em como preparatorio um pequono 
elementos de anatomia e phys1ologia: eu não julgo curso de moral, de physica e de phyaiologia, só por 
necessario provar a proposição, em que se estriba principios elen~eutares. Nós podemos· alfoptar nesta 
a cooclus.io deste meu discurso: creio que está suf- parte algum de .ninitos·compendii>s, que 'se têm pu~ 
ficientemente pr~vada. Os legisladores hão .de ser. blicad.o em França e em outrgs· paizes. _. _ : -~· .·. 
melhores, se legtslarern pela natureza phystca do AsslDl póde um estudante amda de pequeníí'lilado 
hom~'!D· _ . ---~.· -... _. · . _ .. · • ~ _ .~c}lar-se em lermôs de entrar _no ~stu.do do -~ireit.o 

SeJ.ao P.or con~equen~1a prepa~atonos deste cu!so ~tural, «:.dos out~os ram,os das ~çte.nc1a.s soc1aês; ·e 
de sctencuts soc1aes a ltngua latma; a grega, a m~ tuar m~tto provetto. Os outros conliecunentos ai.; 
gleza, a franceza, alguns daquelles estudos, que cimçará elle com o tempo,' e coni'a applicação ás 

. consistem ~m J!léra~ obseryações~ .c:!>mo. s_eja lllll. do~triila! do • curso, porque: todas.as sciencias têm . 
curso .~e expert~nc1a phystça particular .. ~ geral, ll!~_s, <J! . men~s dependenm~,- ma!s ()U me~os am~ · 
anatomta, etc. Na o sera prec1so qu~ se extJaO todas r· ... ade entre s1: pelo estudo· ~e umas~ a(}quuem-se 
estas doutrinas antes de entrar no curso, basU! que noções de outras; fottifica:.s·e,-e habilita-se o ente:il-
. s~ 11ã,o __ · _con_f!_ t'·ã. o os g_ráos,_ ._sem ~-s_. necess_ ,an_ ~os ex __ a- ·diment'b_ e se vã_o m. u_lt_~-p.-l.icand __ ~_. as .. i.ftéas'in_ ~~_.n_ ~i-ve_I
II_les. _Eu tambet:n quero com lSto, que; sendo um !Dente • .t.ste_,,é ,() ·!llc:~- modo de :peº-sar,_ e.n~m por 
Cl~adao .~e~tes, chamado_ para qualq~er ~mprego J>U· 1sso reP,r~vo, ~S.,.O.P~J110,~~,·-~e. ~e. tê~m .. ,e~~t,t~~~:j';;_ ·· ' 
hlic()!. ~eJa capaz de desempenhaJ; o se~ de~er •.. , , _ o Sn .. SOAl\ES DA RocHA: ___ Eu. ~eseJava~ue s~-

0 SR .. Cn:uz FERREIRA:-Sr •. presidente~ ,prepa- addicionasse mais uma providen.éia a es5.ekelitatu~ 
rªt()rios para _um_.curso.d~ sci~ncias; _quere.m .. dizer tos: quiz_eril_ que_nelles se diMrmina$seo"m'étbodo, 
UW. ~o~mplexo ~a<J'!~lles conhecu11entos pré~os, !-IU't que se_ deve:.s~guir n'essas aulas prepapiltor~~~~ re~ 
f~çili~ao ou ~abü1tão ao estu~o dessas s~1e~cu~.s; formando~~é o q11e. _ha: de ~não, a este' resp~1tQ:n~s' 
n~'? sao c)outr~~as _comp},e~s, nao suppoe10 u~a h~- ordens a~t1gas .• > · -. : , . . _,._- :; _ ·_· · ~ • .~ · ·. · .. · · :.~ • · · 
bthdade .. perfeita; · - •-• ._ _. ·. . ..... _.· ·,.· _. ·•· · • .. • '. • Esta m.mlia• p~oposta nasce da opmtao geralmente· 

.. ~E'.st~i}ltel_ligencia, sem pre~ende:rpefutar a opj- pronun~htd~ ne,s~a 1!8J!i~r.~:~_resp~itp~dos pr~P,ilra:tO
nJao dosJllust.res·oradores, quç têlri_fallado na ma;.· rios. · · . · , · _ · · .· -• · · .· ; •. ·-· .•. ···-· ·._ · ··; •;_ 

;ki~i~ji~l~aN~i~~::~àe;d~~=ri~~;~~rir!~ e ·;uo~:3~l1::~:f::Iet::;Jw~~~~~t~m~~?J~ 
ce~;,'_ ~ • ing1ez e • out?S· · ling~as~ da·· E\!~ppa . çul_ta; muito~- dêféituoso ·; · • têm~sé' 'indicado ':ouirc).-'riiuito 
ap_r!:!l~e.!'á () estuda.J1te in!lepe:íide,nte.mente. ~~~~ri:: ~~~~.~~ _d~ :!flie ~c\~~e'il~~ ~e ·~~se.tv~·q~g~(fp~· 
f!\~cao tm.posta pe)os ~~~~"9~~.: .• ·- ·· • _ · · .. • •· : _ .•. · · c~u:~~.ar'tn.:~d.!da_& ~:~~~~~ ~~'sa! ~~~~.:!D~~~t:es;.:. 
.;~rn Çounb~-na,~.~ ~~X1g~ C)_ e~a~~ «?-~ssas .li!lgu~ e • · 11'1~·. ~~~--· ~ed~~ ,~Ja~ ·· reg!l)a.~~, l!IJ.laJI!~~te; 
e.~".':!t1d.~_, ~o meu_ ~JilPO n ___ a __ o_h~:na um_s __ .ó estu• com_ as acad~~-· ta~;e_ --~_ -•_·yaoe_re_ar_ ,-_ed_.e·qu __ ~Jazem 
danteJ que nao sou'besse ~lo'menos trà~UZII" fran~ uma:pilr&«~'·~en • '·""' :,_,._,,, ,,, .. . , -": - ",:l· '-''· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 13 de 14 

SESSÃO EH 11 DE AGOSTO Dlf !826 125 
Se os estudante~ para a_ matricula são __ ~bi:ig~dos. ponderar· que ~s'~presidentes são amoviveis á von

a!>s exames dos preparatonos, e se e~tes prep_~rato- tade do gove~no, pa!:a que elles não possão desem
rlOS devem constar de certas doutnnas ensmadas penhar essa mspecçao, que requer muita attenção 
por utp methodo inteiramente novo, segue-se ne- ~ observação segui~a, e nunca interrompida~ Por 
cessar1amente que se deve declarar, qual é esse 1sso acho que os b1spos são as autoridades mais 
methodo. por outra, reformar os estatutos antigos proprias para exercer essa inspeccão immediata. 
dessas escolas de preparatorios. Isto é o que tenho . Os bispos são sempre homens de letras, e os pre
a lembrar. · _ Sidentes ne~ s~mpre o são: os bispos são pei·ma-

0 Sa. FEallEtRA FaA.NCA.: -Eu lambem tenho a nentes, e mais hvres do estrepito dos negocias· e 
accrescentar mais uma côusa. por estas rasões mais proprios para inspecciotiar 

Senhores, eu entendo que se dêvem estabelecer estes estudos. N?s te!Dos a este I:espeito os exem
todos estes estudos subsidiarias nos lugar~s. onde pios tanto. da umversidade de COimbra, como das 
se vão pôr est!ls academias, isto é, em S. Paulo, e outr~s mmtas da E';Jropa.. ·-
em Olinda. A despcza que com elles se fizer de 20, -Nao quero com Isto dizer que SeJaO sempre os 
30. ou 50 mil. ~ruzados. é nada: a despeza. que se btspos, mas que ou se nom~~m par~ estes car~os 
faz para habilitar os mocos para servirem á sua homens de l~tras, ou que SeJao O::; b1spos_das d10-

t · - é d · • N- . ceses respect1vas. pa na, na? _ espcza, e lucro. ao ha cousa ma1s Os presidentes unca. pod h concorde a razao t n . em av:e_r em um anno 
. . . 2, 3, e 4; podem ser uorneados mllttares, podem 

Dep~1s d!sto, n~s temos r~ndas e~labelec}das com não ser letrados ; c além disto os nego cios da a d
a apphcaça~ particular da mstrucça~ publica: e se ministração, que lhes estão confiados, os privão de 
Côr necessano,, nu~mentem-se esses tmpostos •. Qu~l serem bons inspectores. · 
ha de ser o Cidadao, que se recuse de contrtbutr 0 S . . . · . 
para a illustraçiio da mocidade do nosso paiz 'l Eu R. A~.AUIO !J.\STos · - Sr: ~r~sidentc, _ aqu1 
gastava lodos os nnnos com a educacii•> dos meus trata-se ~a m~pecçao de _esculas_Jul·~dtcas, ,e na~ d.e 
tllhos 4008000, c mais: na Bahia muita gente está uma , uamverstdade, e a mspecçao un~edu~tn lu~l
prompta para contl'ibuir para esse fim. ta-se ne bem _pouco, porque as Pr.ovtdene~ns "~o 

Um bom pai de Cnmilias faz um grande Lhesouro dadas cesta leJ, e as outras .n rt!Spelto da execuçao 
para so•~.fllho. educando-o bom, e cultivando a sua p~rten . m 110 governo · . . . 
razão I E um grande thcsouro 1 (Apoiado, apoiado.) O re1tor.e ~e!ormador ~e uma umvers1dnde tem 
E·_ um thosc;mro inox~utav~lt (Apotado geralmente.) outras attnbuu;oes, e por Isso ~sle cargo n~o s? !'e 
Nao ó prec1so ser mmto riCO, para se tratar da edu- deve confiar a um homem abahsado nas sctenc1as. 
cação o da cultura dos filhos. mas a uma personagem recommendavel pelas suas 

Eu' perco n cabeça, se todos nho contribuírem virtudes, ,gráos._ e_!cpresentação. . . . 
com quanto puderem. Nisso, St'. presidente, não Eu sou de opimao que os presidentes seJiiO ms-
p6de haver duvida. pectores natos d~~tas esc~las, e assim poupa-se o 

Dando-se a matcria por discutida procedeu o ordenado, que ah~s se dan~ a quem_ fosse eJCercer 
Sr. presidcnt~ :i -votação, sobre a qual ~tlscitarão-se este car~o. Dema1s os presidente~ n~o ~e reput~o 
algumas duvJdas. em que fallarão os Srs. Vascon- homens_ Jgnorantes. o serem amOVlVClS nao é ra~ao 
cellos Paula A Souza Lino Coutinho Odorico para nao poderem desempenhar esta commtssao, 
~lend~s, Verguciro, e T~ixeira de Gouvê~. de cujos que não passa_ dos estreitos limites da observação 
discursos pouco alcançou o tachigrapho, até que sobre o c~~pnm~~to d~s estatuto.s. 
terminado este incidente o effecLuada a votacão O e:r::erctclo mthtar nao exclue a cultura das le
houve em resultado o se"u'inte. • ' tras: além de q11e os presidentes das províncias não 

Forão supprimidos o~ artigos de n. 7 até 14 in- devem ser militares, aquel~es lugure~- nà_o são mili
clusive: foi approvada a emenda do Sr. Paula e tarcs. Portanto eu. _me decido que seJao mspectores 
Sou7.a: e quanLo á do Sr. Lino CouLinho, ,.enceu-se das escolas os prestdentes. 
que os elementos de philosophia racional e moral O Sa. O DO RICO MENDES:- Eu estou pelo pare
fizessem parte-dos preparatorios, que se exigisse o cer do Sr. Vasconcellos. De maneira nenhuma se 
exame de geometria para a matricula do 1 o anno, e .deve encarregar esta inspecção aos bispos, por isso 
,que a esta fossem admittidos os estudantes de 15 ·mesmo que elles devem estar fóra do estreptlo dos 

i annos. negocios da administração civil, e occupar-se tão 
A materia das mais emendas julgÔu-se ou preju~ sóm~nt~ dos negoc_ios ~cclesiasticos, qu~ nas yastas 

dicada · ou comprehendida nos estatutos approva- provmc~as do . Braz!l nao podem perm1tt1r a du;trac-
dOs. ' · ção para outros objectos. · 

Passou-se ao art. 15 assim concebido· Além dist<?, Sr. pre!idente, muito temo que, d~i-
. . · _ _ xando-se a mtervençao dos prdados nos negoc1os 

• Art. 15.-A d1recção e .n~specção 1mme~1ata destas escolas, se tornem ellas em pouco tempo 
destes estudos p~rt.ence. ao m~n1stro e secretario de completamente ecclesiasticas. Que observamos nós· 
estado dos negoc1os do 1m perto. » na universidade de Coimbra 't Se aquella universidade 

Aberta a discussão, tiverão nella parte fo_sse fo~mad!! dentro .do . claustro de um convento, _ 
O SR. VAscONCELLOS:- Sr. presidente. eu já de- nao seria ma1s eccles~ashca do que~· _ _ 

clarei que a minha opinião era que a inspecção qra nós temos c;Ies1gna~o l!m curso_ de sc1enc~as 
immediata- destas escolas " não podia deixar de per~ soc1ae~, que q~e~ dizer!- scieDCl~s que d1zem r~sp~I to · 
tencer aos presidentes de S. Paulo, e Pernambuco. á soc1edade c1v1~. e nao á soctedade eccles1astiCa • . 
Já dei as razões: ellas são obvias, o por isso insisto Portanto voto _Pela proposta do Sr. -Vasconcellos. 
no mesmo parecer~ . O Sa •. Cnuz FEnREIRA: ~Eu pelo contrario, -voto 

O . Sa. }(ARcos ANTONIO :-Não me parece con- que nunca seja inspector o presidente da província. 
veniente a proposta do illu~tre deputado, nem me Senhores, o inspector destas escolas deve ser um· 
conformo com as razões, em que a fundou. Basta homem_ ~~L!~~~-~~~-i~~~~te para esse fim, q11e só. 
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trate de fiscalisar tudo, o q11e. diz respeito a ellas, 
que veja com setis proprio_s o}b.q,s, que até m01·e, se 
possível fôr, no mesmo_ edific1o _das aulas._ _ 

Ou seja chamado reitor, ou mspector, ou direc
tor, ou o que quizerem, clle deve ser um homem 
independente de outras occupações, e dado tão só
mente aquella, e se ~umprir _bem, não fará pouco. 
Isto posto, não ba mconvement~ algum, Em que 
seja desta, ou daquella classe, com tanto que possua 
as qualidades necessarias. _ . . 

Em Coimbra nem sempre forao ecclesiastiCos os 
reitores, e vice-reitores: mui tos forão desembarga
dores, e ainda lá se conscrv~ o retra.t_o d~ um. Tam
j)em .não quero que os b1spos seJao zuspectores 
natos ; isto traria logo mil abusos. 

Nada: o inspector ha de ir de fóra. ha de tambem 
ser amovivel, ha de_ ser independente de relaç?e~, 
e amisades e para zsso deve t.er o ordenado tnph
cado de qu~lquer dos lentes. O bispo para inspcctor 
não convém: a primeira cousa, que elle faria, era 
nomear dous ou tres padres, um para vice-inspector 
ou para secretario, etc., etc.~ e afinal tudo fica~a 
debaixo do domínio ceclesiastico, e na dependenc1a 
do bispo. 

Portanto nomêe-se um inspector de fóra: de ou
tra sorte não irá bem. 

O Sn. Ltxo CouTINHO:- Sr. presidente, eu nem 
quoro que sejão os presidentes, nem os bispos, 
porque nem os bisposl nem os presidentes. s~o _pro
prios para o cargo de znspectordas escolasJUrJdiCas. 

Os negocios affectos a qualquer destas autorida
des são mais que sobejos para as occupar, e pren
der nos seus cargos, e não lhes dão tempo para 
empregarem-se em negocios alheios dos seus mi
nisterio&. Tambem nã9 vejo motivo para se nomear 
um homem defóra, e augmentar-se assim a despeza 
do thesouro. 

O lente mais antigo de,,e ser esse inspector im
media to, e não é preciso que receba paga triplicada: 
deixemo-nos de triplicar despezas, basta, que receba 
uma gratificação por esse onus. Eu já red112o esta 
minha proposta a escripto: talvez ella merecerá a 
attencão da cam'ara. 

O SR. VERGUEIRO:- Sr. presidente, esse homem 
quem quer que seja, que fôr nomeado inspector das 
escolas, ha de ficar sempre sujeitó á direcção dos 
estudos, que compete ao governo : o collegi~ sem
pre ha de. ficar sujeito á direcção do governo, ainda 
que tenha um inspector, ou reitor, que o zele im
mediatamente, como se colhe dos estatutos appro
vados. 

Ora isto é o que se conclue da combinação dos 
estatutos com este artigo, que está em discussão : 
por consequencia nada emba:aça que ~e approve_o 
artigo com salva da redacçao, e depois se exami
nará, quem ha de ser esse reitor ou inspector; se 
ha de ser u.m dos empregados academicos, ou se ha 
de ser chamado de fóra. Julgo portanto que se póde 
pôr o artigo á votação. 

Veio então á-mesa, e. foi lida esta 

cc EliiENDA 

« O lente do ultimo :mno, será o decano do col
legio, ou director, e terá por isso uma gratificação 
a\ém do ordenado: os col\egios ficão debaixo da ins
pecção do governo. - Lino Coutinhô. ,, - Foi 

"apoiada. 
. O Sn. VASCONCELt.os:- Senhores, quando eu 

proponho. que sejão os presidentes os inspectoreS" 
immediatõs dos collegios, reputo uma medida pro
visoria, e necessaria em razão da brevidade. 

Quer-se que estas escolas se estabeleção quanto 
antes, e até, sendo possível, dentro do ao no de 1827: 
e como é que se ha de isto conseguir, occupando-se 
tantos homens, que talvez n&o :.tpparecão com a fa
cilidade, que se imagina? Por causa "da brevidade 
nós temos de proposito ommittido muitas provi
dencias, que reservamos para os estatutos; e por 
isso eu lembrei que fossem os presidentes os . ins
pectores, emquant.o se não determina . o que deve 
ser permanente para o futuro. 

Portanto eu me opponho a esta emenda, e nunca 
admittirei que um dos lentes inspeccione os outros: 
isto produzirá muitos inconvenientes na· pratica, e 
para dizer tudo de uma vez, em tai caso melhor será 
que não haja semelhante inspector. 

Teudo dado a hora, o Sr. presidente declarou 
adiada a discussão. 

Participou então o Sr. secretario Costa Aguiar 
haver recebido, e passou a lêr os seguintes 

Off'ICfOS 

cc lllm. e Exm. Sr.- Competindo ao poder legis
latiYO resolver sobre o plano de divisão de julgados,· 
e repartição das justiças nas villas do norte da pro
víncia de S. Paulo, que acompanhou o oficio de 11 
do mez antecedente do vice-presidente daquella pro
víncia; de ordem de S. l\1. o Imperador o remotto á 
V. Ex., para que, sendo presente á carnara dos de
putados, obtenha a resolução, que parecer conve
niente. ~·~, " 

« Deus guarde a V. Ex. Paço em 9 de Agosto de 
1826.- Visconde de Caravellas.- Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar· de Andrada».- Foi remettido á 
commissão de estatística. 

c< lllm. e Exm. Sr.- Levando á p~:esença :de 
S. l\1. o Imperador o officio de V. Ex. de 3 do COI
rente, o mesmo augusto senhor mandou expedir as 
convenientes ordens, inclusas por copia, ás juntas 
da fazenda de Goyaz e 1\latto-Grosso, para cada 
uma na parte que lhe toca observar o que lhe res
peita, ácerca da arrecadação dos direitos de entrada. 
O que participo a V. Ex:. para suaintelligencia, e 
para o fazer constar á mesma camara. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paíacio do Rio de Ja
neiro em 9 de Agosto de 1826.- Visconde de Ba
epen;.y,- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada».- Ficou a camara inteirada. 

O SR. PRESIDEN'rE designou para a ordem do dia 
seguinte: 1.0 A continuação da discussão sobre o 
projecto do Cl.lrso jurídico_ 2.0 Dita do prõjecto 
para soccorrer ás viuvas e filhas dos officiáes mi
litares. 3. o Leitura de pareceres, projectos, e in
dicações. · . 

Levantou-se a sessão ãs 3 horas da tarde_- José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.
Francisco Gomes de Carnpos o redigio. 

RESOLUÇOES DA CAMARA 

'lllm. e Exm. Sr. -A' camara dos deptltados re
presentou Fulgeneio Chegaray, cidadão dos Estdo.s 
Unidos da America, que mediante a solemne pro
messa feita · pelo encarregado dos negocios neste 
imperio alli residente, pela qual se afiançára a mais · 
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ampla protecção do governo de S. M. I., pri,n
ctptara á dous annos a formar-se em Nova-York 
uma sociedade de - capitalistas para a navegação, 
e exploração do rio das Amazonas, que havendo-se 
completado, debaixo desta promessa, o . numero 
sufllciente de socios, e collaboradores, tratarão 
logo de empregar os capitaes necessarios ao éo
meco e andamento de tão dispendiosa empreza, 
sen"ão o supplicante nomeado agente da sociedade, 
para diligenciar a indispensavel licença do governo 
de S. M. I., e firmar as condições, que fossem 
accordadas, que finalmente havendo o supplicante 
nesta qualidade apresentado o seu requerimento, 
e proposto as bases em que julgou dever firmar-se 
o contracto pela repartição dos negocios estran
geiros, de que V. Ex. se acha encarregado, em De
zembro do anno proximo passado, teve por solução 
deste negocio o despacho lançado no livro da porla 
da secretaria de estado dos negocios do imperio a 
10 de Julho proximo passado - por ora não tem 

.lugar,- quando n<'s preparativos, que a sociedade 
adiantára, na boa fé da palavra do sobredito encar
regado de negocios, ja se tem consumido uma con
sidera.,.el parte do fundo desta associação; do ex
posto conclue o supplícante implorando benigno 
acolhimento á sua proposta, ou ao menos uma 
prompta e terminante. decisão sobre este assumpto. 
E necessitando a camara haver os precisos esclare
cimentos, afim de poder ·deliberar á cerca desta ma
teria, resolveu que se solicitasse do governo pela re
particão de V. Ex., resposta ao seguinte quesito : 
se José Silvestre Rebello, encarregado dos negocios 
do Brazil nos Estados Unidos, se achava autorisado 
para empenhar a protecção do governo de S. M. I. 
a favor desta, ou outra qualquer empreza. O que 
particifo a V. Ex. para que suba á presença de 
S. M. . ~ 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos de
putados, em 11 do Agosto de 1826.- José Ricardo 
da Costa Aguiar dé Andrada.- Sr. Visconde de 
Inhambupe. 

Na mesma data e conformidade se officiou ao 
Exm. ministro e secretario de estado dos negocios 
do imperio, com a unica differença de substituir-se 
o seguinte período depois da ·palavra--;, quesito
quando julga o governo que poderá ter lugar a 
admissão da proposta da companhia, visto que o 
supplicante não foi indefirido definitivamente.-

o~ segu~ntes artigos : 1.-<>Se já tiverão effeito as pr~
VldenclB.S, que V. Ex. asseverou ter dado em offie1o 
de 3 de Junho proximo passado. 2.0 Que numero de 
recr~tas se p~dio ao governo do Ceará, e se este 
contmgente fo1 calculado sobre a povoação daquellii 
provincia ·.comparativamente ao que de,·em dar as 
outras. 3.0 Se o rE.crutamento foi encarregado ao 
governador das armas, como se affirma, ou ao pre
sidente da província, como determina a lei de 20 de 
Outubro de 1823. 4.0 Na primeira hypotltese, que 
motivos occorrerão para a transgressão da citada 
lei. 5.0 Quantos recrutas têm sido enviados da dita 
província, quantos têm morrido na viagem, quantos 
têm chegado enfermos, quantos finalmente se achão 
em effectivo serviço. 6. o Que despezas se têm feito 
com o transporte destes recrutas, e que numero de 
navios têm sido empregados no seu transporte 
com as suas respectivas lotações. '7,° Finalmente 
se jií houve ordem de suspensão para tal recrula
mento, e sua remessa. A camara precisa além disto 
uma copia dos ollicios, que pela repartição de V .. Ex. 
se tenha passado sobre este assumpto, e das ms
trucções, porque se fez proceder ao referido recruta
mento bem como das respostas do governo da men
cionada província. O que participo a .V. Ex. para 
que suba á presença de S. l\1. I. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos de
putados, em 11 de Agosto de 1826.- José llicardo 
ela Costa Aguiar de Andrada.- Sr. Barão do J.agcs. 

Sessa\o em I e de Agosto de I 8SG 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

A's 10 horas fez-se a chamada, e se acharão pre
sen'tes 66. Srs. deputadosJ.faltando por molestos os 
Srs. Costa ' Aguiar, Ledo, monsenhor Pizarro, Cunha 
Barbosa, Pedreira e Bricio. 
· O Sa. PRESIDENTE abriu a sessão, e lida a acta 
da antecedente, foi esta approvada. = -

Immediatamente pedio o Sr. Vasconcellos a pa
lavra, annunciando ter negocio de urgencia, e como 
lhe fosse concedida, disse 

lllm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados pe
netrada dos mais vivos sentimentos de compaixão 
pela sorte dos habitantes da província do Ceará, e 
do horror, que póde inspirar nos corações humanos 
o quadro da espantosa mortandade dos cidadãos 
recrutados, e remettidos daquella província para 
esta cOrte, e convencida pela frequente repetição 
de tão desastrosos acontecimentos, que o nenhum 
respeito aos direitos, e á existencia dos cidadãos 
bra:zileiros. é a primordial das causas, que possão 
ter influído para semelhantes catastrophes, quando 
principalmente considera que maior numero de na
vios a portão ao mesmo tempo a esta cOrte, condu
zindo centenares de colonos europeus, ou de pretos 
da Costa d' Africa, sem que se note mortandade con
sideravel, não póde deixar de tomar as mais promptas 
e efficazes medidas, que estiverem dentro de suas. 
attribuicões, para fazer cessar aqu'~lla em ~udo ver
dadeira ~calamidade publica, e per isso de confor
midade com o parecer d!l commissão de .c?nsti
tuição resolveu que ~e pedl5~em pe~a repar~1çao dos 
negocios da guerra illustraçoes satlsfactonas sobre 

O Sa. VAScONCELLOs:- Sr. presidente eu como 
vejo, que a commissão do Diario não dá a estes o 
necessa~io andamento, fiz e tenho aqui uma indica
~ão com este fim. Os Diarios estão muito atrazados3 

isto não póde ser, quasi tres mezes! Se V. Ex. dá 
licença eu leio a indicação. -

Concedida a licença leo-a nos seguintes termos 

« INDICAÇÃO 

a Dos redactores 

« Artigo. Os redactores são encarregados de re
digir as sessões por turno successivo, salvo o caso 
de algum impedimento extrt.ordinario, de que im
mediatamente darão parte á commissão. 

« Artigo. Requisitaráõ nâ- secretaria todos os 
documentos relativos a cada uma da:s sessões, _que 
lhes couberem por seu turno; da mão dos _ tachlgra
phos recebe'ráõ a copia das notas · ta~higraphicas. 
Logo que recebere}D as notas e documentos, ~orde.
naráõ tudo, e a!!slm ordenado dentro de .VInte e 
quatro horas, o apresenLaráõ na casa da com.niiSsãó 
onde_ tudo pertencente a cada uma_ das sessões estará 
por espaço de 48 horas, exposto á revfsão dos 
Srs. ~eputados. · · 
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128 SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1826 
« Artigo. Passadas48 horas respectivamente cada Mandando-a o -illustre deputado á mesa foi Íida 

um dos redactores recolherá tudo o que havia apre- nestes termos 
sentado na casa da commissão da redacção, e çom «EMENDA 
as emendas, que houverem feito os Srs. deputados, 
redigirá a sessão, que dentro de 48 horas remeUerá << Emquanto não fô1· regulada a direcção doses
para a impressão e reve~á attentamente as provas tudos no imperio, competirá a direcção, e ínspecção 
primeirai, e segundas, e quantas forem necessarias immediata dos cursos jurídicos aos presidentes das 
para a maior exactidão, ·porque ficão responsaveis.» províncias. »-Sendo apoiada disse em seguida 

Eultimando a leitura continuou o illustre depu- O Sa. CtE.llRNTE PEREIRA :-Sr. presidente, creio 
tado. que a emenda que acaba de fazer o illustre depu-

Eu só exijo, quo com urgencia se remetta esta in- lado tem só por fim determinar a quem deve per
dicação â comruissão do Diario para sobre ella dar teucer a direcção dest.as escolas. 
o seu parecer. · Ora pelo que se acha já vencido tem a camara ap-

Mandando então á mesa a indicacão, e no-vamente provado que haja um director. e não é preciso dizer 
lida, propoz o Sr. presidente a Úrgencia, a qual quem ha de ser, isto pertence ao go,·erno, assim 
~endo apoiada. entrou em discussão o disse como a nomeaÇão de todos os empregados publicas, 

O SR. OooRICO :-0 illustre deputado, segundo o e não póde a lei declarar o contrario, pois seria ir 
seu costume, queixa-se de todas as commissões; contra a constituição. 
pois saiba, que a da redacção do Diarío tem feito o Eu supponho que os p1·esidentes das províncias 
quelhe é. possível; e eu peço á camara quo nomêe devem ser homens ·habeis, em quem possa recahir 
o illustre deputado para entrar nesta commissão, e esta nomeação, sei tambem que são os chefes dn-... 
então veremos que andamento levão os Diarios, e quelles lugares. e que por isso ella parece com pe
quem é a causa do seu atrazo. tir-lhcs pois são estas qualidades nccessarias para 

O Sa. V ASCOXCELLOS:- Não ha razão para assim dirigir bem. mas o .governo que os nomêc, ello exa
se escandalis.ar o nobre d·eputado, eu não me queixo minará lambem estas razões, o nunca nos desvie
da commissão, procuro sim um meio mais facil para mos da regra que pertence ao poder uecutivo o 
chegarmos ao adiantamento dos Diarios, nomear os empregados. 

Eu proponho que logo que os tachigraphos tive- Portanto sobre isto não deve haver mais qucstiio. 
rem promptas as suas notas sejão -vistas pelos Agora quanto á outra emenda ••• Queira o Sr. se
Srs. deputados, pois assim entendo que fica muito cretario fazer o . fal'or de a M1·. (Leu-se.) Tambem 
mais facil a redacção; e mesmo acontece, qne me- me opponho a esta emenda, o estou firme, que é 
lhor se emenda a nota do tachigrapho do que depois melhor dei:xar isto ao govcmo: ello nomearlt quem 
do redactor tel-a amoldado a seu estylo, e maneira; quizer, e de · maneira nenhuma a lei estabeleça 
demais o que custa ao redactor é pôr em limpo es- isto. 
sas · fallas, e este trabalho se poupa sendo revistas O SR. VAsCONCELLOS :-Sr. presidente a direcção 
pelos Srs. deputados; mesmo passados muitos dias dos estudos não se póde deixar de conceder aos pt'e
torna-se mais difficil a revisão das palavras. Por- sidentes, porque ellcs têm por lei a sen cargo o exa
ta.n~o eu aprcse.ntei esta indicação, mas a camara minar as escolas, e até com o podo r de suspender os 
decrda o que qutzer. mestres, 

Não fallanuo mais ninguem, propoz o Sr. presi- O governo quando escolhe um presidente conhece 
dente a urgencia, e sendo approvada, teve a indi- bem as funcções de que o vai encarregar, c por
cacão 2• leitura, e se remetteu â commissão da re- tanto procura logo que tenha as qualidades neccs
dacção do Diario. sarias para poder desempenhar estas funcções. Se 

Teve então lugar a ordem do dia, e declarando o se diz que o presidente apezar ucstas considerações 
Sr. presidente continuar a discussão sobre o art.l5 não póde ser habil, então direi tambem o mesmo a 
do projecto de lei do curso jurídico, adiado da ses- respeito de outros quaesquer directores. 
são antecec}ente, lido de novo o artigo e a emenda · E' preciso, Sr. presidente, que o dircctor seja pes
do Sr. Lino Coutinho, obteve a palavra, e disse --. soa de alguma consideração, c ningucm se acha a 

O Sa~ HoLLANDA CAVALCANTI:- Sr. presidente a tal respeito em melhores circumstancias duque o 
direccão primaria destes estudos dev13 pertencer presidente de uma província, a outra pessoa é prc
áquella mesma a••toridade a quem competir a direc- ciso demais taxar-lhe um ordenado. e um ordenado 
cão em geral de todos os outros, que se houverem com que elle se trate com muita decenéia. _ 
a.e criar no imperio, e em tal caso, e debaixo deste E para que iremos instituir tantos directores nas 
ponto de vista, é á assembléa geral a quem compete províncias quando o presidente respectivo p6de ser 
e não póde ser ao ministro do imperio: immediata- nomeado para este fim sem outra de~peza da fazen
mente esta, direcção tambem não póde ficar ao mi- da, sem oútra distracção de homens babeis, que 
nistro, porque e incompatível, que elle inspeccione podem ser empregados em outros muitos negocios? 
tanto_ estas. como todas as outras escolas, que se Portanto voto pela emenda do Sr. Cavalcanti, ou 
erigirem nas differentes províncias, . as quaes torno que esta direcção seja confiada aos presidentes das 
a dizer, me parece que devem ser inspeccionadas provincias, emquanto não regulamos o plano geral 
por uma mesma autoridade, pois não se ha de crear de estudos. 
um director para as escolas jurídicas. e outro para A respeito da emenda do Sr. Lino Coutinho já 
as ou trás na mesma província. . _, hont.em emitti a minha opinião; ella não deve pas-

Jlor estas razões entendo, que aos presidentes das sar. · · 
províncias é a quem deve ficar o encargo de imme- O Sa. LINo CoUTINHo:- Sr. presidente, tudo 
rliauunente dirigir, e inspecciooar estas escolas. _ao quanto se tem dito contra a minha. emenda não 
menos emquanto por um pla~o geral de estudos, póde ter cabimento : se é neccssario para apoiai-a 
outra cousa se não estabeleca: neste sentido tenho algumex&mplo.olhemosparaa universidadedeCoim~ 
redigido a seguiule emenda· que offereço. · · ·. bra, onde de en:~~ ·os lentes se tirão ordinariamente. 
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os teitores, eUes:jnspeceíonãQ com perfeito cc_lnhe7 
cimento da cousa; e nem isto póde ser·mot1vode 
a!gllllla duvida, e muito menos de tão grande qu~s-
tao.. . . . ,· .. · · · . 

A adrriittit-se o. presidente por,chrect~r do c~Ue
gío, nunca elle poderá entrar. nos negoCios p~rbcu
lares do ·. mesmo: supponhamos.. a approva~ao dos 
compendias~ supponhamo_s que os lentes nao co~
cordão,. como é que o prestdente que nestas matenas 
terá de ordinario menos conheCimentos do . que os 
lentes, eonio . é digo, que em caso de ~uvida os ha 
de dirigir 'I Isto não póde ser, repugna a marcha das 
cousas buinanas. . · 

Demais o direclor deve vêr se os lentes cumprem 
com cs seus deveres, se todos os que, no collegío têm 
assento 1lesempenhão as suas obrigações, e não se 
póde duvidar que é isto muito mais c9mpativ:el com 
o exercicio de mestre, do que com o de presidente, 
pois (lU muito·bem me posso asséntat por duas ho
ras em uma cadeira para ensinar, e o resto do tempo 
empregai-o na inspecção da esc~la. · , . . 

O presidente p6de. mesmo na o ser mt!nramente 
homem de letras, póde não durar no lugar senão 
pouco tempo. como desgraçadamente estamos vendo 
succeder, e isto é grande transtorno para o anda
mento destas escolas, ·que devem ter uma marcha 
constante e uniforme. . . 

Portanto . Sr. presidente, eu sustento a mmba 
emenda, e 'voto contra essa que ahi se apresentou. 

O SR. PAULA E SouzA:,;_ Eu não approvo • ne
nhuma das emendas qué se achão. na mesa, e me 
parece melhor supprirnir f? artigo. . · . 

Nos estatutosse determ~n·a que haja um dtrector, 
nada mais é mis\er o governo ha_ de nomear a 
quem quizer. Bom ;eria que fosse o director ~m 
liomem letrado. o~ presiden~es. podem fazer mm~o 
mal; porém fique IStO ao a~b1tr10d~ governo a Dll~ 
nha opinião é • que se supprupa. o artigo. • . . . 

Terminando mandou o illustre deputado á_ mesa, 
esta · 

rt· EMENDA: 

têm excellente!i idéá.s, e pC)l'tanto,não vàl~. este ar._ 
gumente do illustre deputado. · · . · -• · .- · 
-~Disse-s~ qu~·~ deh.e aogo"'"étno é!'\.a nt~meaçao, 

màs • ella··deve. necessariamente recah1r sobre o pre
sidente, · segundo a lei que marca as suas attri
buições, ,e em tal caso . deixai-a ao _governo 
é o meemo que nada, .o governo nao, - pó~e 
deixar de os nomear para estes lugares, o contrano 
seria uma extranha incoherencia. Portanto acho· 
melhor que. se declare isto antes na lei, pois segun
do o meu J>arecer não é arbitrado. l'rouxe-se o. 
exemplo da Universidade de Coimbra, este exemplo, 
Sr. presidente, prova o contrario, a _Universidade -
de Coimbra é a mais mal governada· do mundo, e 
eu ·estou que depois da morte do bispo D. Francisco, 
não se poderá es~ .. Universidade sustentar, .elle 
tinha grande empenho de conservar aquelle esta
belecimento_ litterario, e constantemente.-. lutava 
contrá immensas causas de destruição, que só ce..:. 
dião ao muito respeito; e estima de que gozava 
est.e homem grande. Portanto· os argumentos que 
se tem Jeito contra a emenda, não tem força, ella 
é muito bem fundada, e votO'JlOr ella. · 

o s~. CuNHA MATTOS; -Sr. presidente, parece
me acerto deixar á _disposiç~o do go-verno J}O~ea~ o. 
director, ou elle seJa o presidente da provmCJa, ou 
o . bispo, ou outra qualquer pessoa, deve ser o go
verno quem o nomêe, ogoverno não ha d~ nomear 
senão aquelle homem que fôr capaz ; por Isso estou 
pela emenda do Sr. Cavalcanti. 

O Sn. Dus: -Eu tambem votarei por essa opi
nião, por ser a eleição attribuição do poder ~xe~u
tivo, aliás talvez me declarasse . pela pnm~ua. -
emenda. Mas o pre$idente está acostum~do a m.andar
elle· só, e se outra qualquer pessoa fosse n:gineada. 
para tal emprego, haverião logo mil faltas ~e sua. 
parte, portanto ·parece que deve ser o presidente 
da província, mas o poder executivo elegerá quem-
quizer~ .. . 

A esse tempo veio tambem á mesa, offerecida 
pelo Sr. Seixas, a seguinte·. 

« S11pprima-se o _art. 15.'~ · cc EMENDA 

Seqdo lida e apoiada, disse ·. · · . « _ Pr~ponho que 0 director do· cursojuridico seja 
O SR. CLEMENTE PEI\EIRA :-As opiniões são tres 0 •. chanceller ·da· relação, ou, se a não· houver na 

uma. que a direcção peHence aos presidentes,. outra província~ a m.aiorautoridadejudiciaria·damesma~~ 
que seja • um director nomeado de entre os lentes, a F . . d h d . ·u tre aut.or mo 
tercel·ra é a min. ha ~ue_deixemos isto a_o govern_o, oi apoia a, e aven o-a o seuJ us . -

-~ d tindo, ·em um àiscurso·qtie o tachigrapho não al-quando eu. _faUei n~o d!~.s~ que os pres1 ,eo,.tes n_ao - d' 
pudessem·_ se~ . nomea~os . di.r"Ct()fE)S, c:J.est~s escolas, canç_ou, .. Isse . . . . _ ... ,. , . . . . _ 
mas que se deuasse ao arbttn.o do gover~o o no:rnea~ _: o: ' Sn.". V.Asdn'ICEiLLÓS : -:-Eu . continuo na· mirill_a 
como muito -bem entender, o · g~v~rno procurara ôpiriião, q~e. este. empreg~ não d~ve _pertencer s~ 
que'J.enhão as qua~dades·;ne~~sariill?. p~ra o ~ese.m- não.·.aos presidentes; e nem ha razao para _delles .se 
penh~ dessas fun~ções; F1na!ment,e 'lS~o ~~tá Já_ t~do tír<ir~- Agorá q'uanto ao que se disse, qu!3 podem ser 
determin __ ado, enao nos.m_. et,tarno.sem.maisquesto~s. os_ bispos, seria par!l_isso necessario_d1spensar nas o sâ~ v ASCO_ N~OS_ :·;:. Â_ éiJ)end~_· do_ w.~. c_·. a~ furiccõas do ejliScópado, estas funcções são de ~m!) 

· ' · d d - 'd · · iili pezo;quedizS.Paul~,quenemoshorubro~~-eu!l!a~)o 
valcanti_ não--t~':Jl,Íli_n,da.sJ. () es_t~ll:1 - a, P~rPe. ..... ~~ poderião'com .. _ella~,'Jsto é·uP,la verda~e;,~ é_1~po~ 
dos argumentos que s~ t~_!D apprese~tad<!, e:eu con- sive1 que:. 'um b1spo · dese,rnPl.lnhe · ,os· .. . seus:· - ~e-. 
tinuo'portanto ·na opm1ao -q:ue: 0~-pres~dentes da~. veres tendo' outras • distracÇões. Iguaes · ra~õe~ ·me 
províncias> deve~· se~· ?s.í duec~«;~res, Disse~se que Iazem'votar ~ooLraessa ultima emenda;• mes!llO,p!U'a · 
elles · · não· :podenao :;dmgtr: be~·as escolas, porq_ue que não haja-tantas ~utoridade.s ém ~IIl~:m.:e.srnll.Pr~.· 
alguns< são . inteiram e!} te ignór~~e~:desta materJ~, vincia •. :Portanto;· n~o J~"odef!l ser:_s~nao · o~ pre~t-' 
~'-a' maior parte;mitH;ares:. Sr.'prestdente;· para ·di- \\~'1. .. U ·\\M; ~O"i'i\\\~i).ll~, '\'E.\~ )á \h~0 l.Ucum'b1à1).. ptl\a ' 
rigir Dão' é P!e~is~ que sai'b~:~a!lt,o como ?8 Tll~s\~es; lei dé . sua cre~ção, e sem grande incoberencia· nã~ 
é rcousa" muito•dtversa; ~dmgir de,, ensmar, basta . ód ·- . d tr te e cargo- que·está de-

ese·léuharos\ prlricipios~geraes;=;qne'"str·teoha s.,.p e. removei". e es.b. _ n ; . 
retividader1 etcJ~lüisw:!constitue•; um '"excelle:.te _accordo .·.com as_suas att5l •. U1~N-8~ ..• > ··~c . ,"'· .. •.. 

6
. ·. ·c 

directori··tamlienFt·nem'''todoí,,·os'tFmiUtares:yd,t>' : .<o -·Sa:-,~~oz''J?~a~IRA.: :-:-__ t}s vll.mos-~om .~r(): . 
Btuil se· ~dem ili2er-jg'norantes::·ha'lliuitos'que _com· esta "diseussao,·e eUa nao tem ~ada. Està·no-

~----·~---· ----~---------
-~ 
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S:ESSAÕEM .·12. DE AGOSTO DE·· t8!6 . - . . 
meação deve ser do govcrno, :decidindo -oós assbni que. frequentarem ,este • curso jiU'idieo. -Esta ·é a . 
elle obre como quizer; · Para que eslam~s a gastar razão porque me . pronu11eio coolra. todas . estas~ 
tempo 'f Eu- voto que fique ao governo, o governo idéas.:. · · · ' : · ·, _ _;, · · ··. ' 
escolherá como melhor lhe parecer. Acabe-se já O SR. ALBUQUERQUE:- (lu ando ofl'ereci a mi~ha. 
esta questão.. emenda, tive · unicamente ern -vista que· achando-se 

O Sn. AtuEIDA Al.lluQuBRQUK ; -A questão é a -moc~dáde __ brazileira es111~Íld9 direi~ .~as:diver.;. _ 
muito simples. Nós temos admi~tido os estatutos do sa.s umversz~ades. estran.~~mi.s por falta.rem. estes: 
V1Sconde da Cachoeira, elles·dJzem que haverá um estud~s no 1mpepo, era 1sto do pre~~ntc.ob~e~to, 
diroctor, e que este será pessoa capaz_; ao governo ·u!_lla vez que agora._se estab~lece um·'cuX:SOJundu::o, 
portoncc fDZ_cr esta escolha, P<!rt.anto está _tudo ter~ na~. m~ pa~ec11 ~ue pertença a urna lei panlcular. 
Dlinado, eleJa o governo _o b1spo, ·o pr~s1dente, _o ( Na.o fo1 ma1s ouv1do). . · . . . · .. 
chanceller, etc., não h_a n1sto nenh':lm 1ncon!em- Tendo vindo tambem ã. mesa, mandada pelo 
ente, sendo. pessoa hab1l, póde ser d1rector, nao ha Sr. Paula e Souza a seguiu. La 
mais que questionar. Votos. · 

PropOndo-se a materia, por terminar·a ·discussão, -- -.. -- · · 
e julgar-se sufficienle, foi supprimido o artigo na « Que, oi brazileiros rormados em algumas das 

· fórinn da emenda do Sr. Paula e Souza, dedaran• escola'S estrangeiras em sciencias ·sociaes sejão 
do•se que o director não venceria nenbuma grati- admittidos aos nossos empregos, tondo feilo seus 
.ficaçiw, e rejeitadas as outras emendas. . exames em algumas das nossas escolas jurídicas. 

O Sa. DRPt."TÃ.no ALBUQIJl!RQos ·offereeeu cnl.ào o Foi igualmente apoiadp, mas propondo o Sr. pre-
seguinte artigo additivo. · sidente, por assim o requereram muitos dos Srs. de-
; ,._ Artigo:- Poderáõ usar de suas letras, como putados, ·previamente, se a doutrina destas 1\men
~e · fossem formarlos em qualq:u~l' das escolas ju- das, ij assim bem a do artigo additivo ·tinha· lugar 
ridicas do Rrazil, todos os braz1leuos, que por falta nesta lei, · venceu~se - que não, ficando porém·o di
das mesm~s têm ido estudar direito em universi- rei! o · salvo de se poder apresental' em projeeto de 
dades estrangeiras, com tanto que frequentem os lei particular a lal respeiL9, e em·consequencia re
annos, em que se ensinar direito patrio, ou fação tirarão os Srs. deputados as suas.emend~s. 
exaú1e iudependente da me~ma,frequeacla." Eni seguidà: pedio a paliiVr-a, ·e sendo-lhe eon-

Sendo apoiado, e tomando-se para a discussão, cedida disse · · · · -- · ·. . · . · 
disse . · O Sa. CtBME!'fTE PERIIIJU:- Eu tenho de P!Opõr 

O SR:SouZAFRANÇA :~Voto contra esta eme~da,· um. novo ar Ligo additivó, e me parece que aqui 
es te .pi:ojecto de le.i -~ p11ra ~criar um cul'So Ju- sel·ta. o lugar, décidi0-5e que houvesse um curso 
ridi!,\0;_. t.Qda.s as v_ezes qoose quizet introduzir ~ou· jurídico ·em S . . Paulo, outro em Olind~, e.não se 
trina nova, não pódt~ ter lugar. Taes doutnnas decidio se hàveriaou nã.o · no Rio de·Janeiro~ o o· 
devem passar po~ um O!J.tro d~~reto. Esta emenda certo é que etisteum de.creto que õ_ ~reou. Sr. pre~ · 
nada tem com o dtsposto no proJecto, portanto não . sidentc não ha inconveniente n!)nhuU1 pata que. se . 
tem aqui lugar . crie este curso no R io· de Janeiro. muitos nego-

O SR. ALM:Sil>A ALBUQUIIR.QoB:- Eu tombem ciantes têm ' coritribuido pat·a_ este.· fim. '· Agora só 
não acho-esta emenda conveniente. A . ma teria ê de accrescentarei que esta proVldencta que a tal rcs'-.· 
sua nalureza niuiLo simples, como de facto a Uni- peit? .se ~ome s~ faça e1tensiva ás mais ~r~vi~cias 
Tersidade de Coimbra ~e tem tornado estrangeira, ao _tmpeno, .. POIS que <odas. têm um_S.I!bsi.diO bLte~ . 
as leis antigas têm .verdadeiram~:nto caducado a rano de . lfiats ou de menos . .. E!l enno a ' mesa-a ·· 
este respeito, além díslo ha outra razlío, que é o minha emenda. , · ,. · 
plano dos· estatutos, portantõ 'ach_o que a emenda Mandando-a . o . illustre·deputado•foi!lida: nos se- · 
não tem lugar. · · guiotes termos: ~ :· ' · 

Veio á mesa esta emendá do Sr. Bastos. . , 
« . J.DDlT .UO:HTO · , 

« l!li.ENDA. ' -' . «. Fi.~a aut<il-!~"!Í': o. go~ê~ci p~;a ~ppilc3f.,a#vor 
a Depois do effecLi v o estabelecimento do qualquer de um ·eurso JUrJdJco na-· .c1dade e eôr!e do Rio,de 

das escoras juridicas, não será admitLido aos lugares r ane~io os ·s9bejós ~o s~bsi~o liUerã~i.o d!!.~La yr.o
de letras qúalquer .brazileiro, que então sabir·do vinC14, se, , Q~ ,d0~8tlVQS, 'P,&f,ilCulat:~B)(lOfl"eree~dOs1 .. imperio a . esludar em alguina academia estrari:- · e qu43 .se p_uder$1m _offE~~~c~~:,. não fo~l!l sumçien.~e.sJ · 
geira. f . e poderá além. diS~o .~a11;dar ex~~bír um~.,lotena· 

• Foi apoiada: e havendo novamente a pal;~vra, annual .de. 150 ?<!nlo~ nesta ~r,te, .,a.Peli~~~ _ao 
diss.~. .·. · .. : . · .•. · . . .. · • . . mesmo fim; se OJulgarconvelll~~~~: · . . · . _ ... 
. O Sa. Á.LMEI».L . ALBUQUERQUE: ~Sr. presi!lente, . Ofl'ereci,do ,t8m 1l'eiJJ.AAiS,c11Ssil..~- diSse ,·:· . . ' . , . ·.,·~ , ,_; ', 

não deve admittir~sB as la emenda ; :o bra.Zileiro que o SR; CUNHA.;~'-nos ) ...,.~r. presidente,, creío.que · 
se acha" estudando em q[lalq~er .nação estrangeira, não ha. pessollalguma :que ,se :propouba;dQvidar>da·. 
não pód·e saber .o que lem decoqidQ_em S.- Paulo, necessidade,. ou ,aa, , oouvenieocia·. de :un- COI'IIOjU:~ · 
ou :Olinda • . eu sou de.opinião que se ~admittão uma. ridieo· ;;oesta,·cõrte.; Elle ~.teve estabelecer~e. quanto , 

· vez que apresenta~:~m os seus exames • ... ' '· ' antes,,, porque-•:o.-Ril). de Janeiro não m~rece<menor , 
' {) ·. Sn • .SotJz~ . F..U:NÇA.;- Eu JM!la:mesma razão .:.onsidera.çâo:·.;do·:· qlle•; as~ prov.iucias,do.sQ\, e ·utas 

. q~e.• nã6 admitto a ?Utra.,.emenda:, -nã~ ·admitto a do · têni7 .os,: .mesmos. ditei,\:Qs. ás nossas 'auen_Ções, que as-' 
Sr. ·Bastos.·-Ella. ·dtz (Leu. )· F..•llrecJso uma outra pronnctasdo.norte~EmS.P.-uloba.boas.proporçõeS ·. 
-I oi para revo~a~ que ·o:go.,emo não: confira'" 01du- 'para-se forma~: o; curso jllridico~'-~uitos: illuetres de~ , 
ga~;aos brauleuos,,que se Cormarem.em nações es-1 putados.,:,.que.:.s.e.achão;nesta,camara,. beberãc.ra1li10'• 
~rangeiras ~ ' o projecLo acondiciona só o.s cidadãos. primeiio;leite 'das .sciebcias. ·7-:·: it- :"~~- -' · "~ . ~" : i'.:-.,,.<. 
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~t31 
. ·Em: Pernambuco amda existem melbores:alicer~ honorario de 400 ou 600$. annuaes, ·. e ·a· esperança 

ces, ·.e c no ·Rio. de Janeiro: abundão os materiaes ou certeza de outros bons despachos~ _: . 
com que podemos formar o mais solido -edificio da; · ll b 1 · · . ~~ttamos ~os á obra, senhores t Haja curso 
~e e esta e eclmento litterario. A- população do Jund1co no Rio de Janeiro; e seja este sustentado, 
Rio de Janeiro é immensa, e o. iricommodo que os d fr · 
seus; habitantes -soffreráõ no caso de irem· esLudar ou_ p~r conta ?S co es -!J-aClOnaes, ou por subs-
-!l' . S . . ~Paulo ou a Olinda;, é mui -~0~a!el: .diz~m que crlp~o -v:olunt.arta · d?~ particulares, ou por meio de 
.Jâ estão decre~dos do_ us cursos_Jundicos, _poJs bem, loterias: o que desaJo • é que exista aqui um-cursO
decrete-:-se malS um : ·para o Rio de .Janeiro a favor juridico, . e por conseguinte voto pela emenda do 

Sr. Clemente Pereira. . · . 
da mocidade desta pop~losa capital; e da provincia · · 
de Minas Geraes., Não são necessarios desembolços O Sa. VAscoNCELLOS ::-.sr. presidente, terá a pr~ 
alguns-. pelos . cofres nacionaes para a sustentação vincia do Rio de Janeiro mais gente do que·a de 
deste estabelecimento. Os cidadãos brazileiros têm S. Paulo '1. • • · · · ' 
muito patriotismo, e · não deixaráõ de concorrer ' · Eu não acho senão que as razões expandidas pelo 
com forteS sommas-para dotação do collegio. .. Sr. Clemente Pereira são muito justas. · . 
. ·E!~ lnglater!a ba muitos collegios fundados por · S.e o Rio de Janeiro tem mais gente que S. Paulo 
.J.Ild.induos particulares, em Portugal mesmo existem se elle of!erece todas · as commodidades para este 

. , alf?U~a:; J casas .de instrucção, que tivex:ão identícos. estabele~lmento, . porque . hão de ser .obrigados 
p~c1p1o~. Ef_!tre nós não falt~!l homens generosos, os ·tlummenses · a ir mendigar· conhecimentos a 
m_ Ultos ·.c1dadaos _honrado_s Ja prometterão largas S. Paulo 't . 
sommas. para dotação de uma · universidade. -Não A província mais populosa-tem direito a maiores 

· subscrevemos_~Óf• uma immensa quantia para 0 au- estabelecimentos: e por uma razão bem -clara. 
gmento da ~annha de guer~a do imperio '! Eu entrei O bem do maior numero deve sempre ser preferido 
com _14acçoesm_.2nsaes. Não se tem legado muitas, ao do menor. Isto é o que sempre se "tem observado 

.. e mw grossll$sommas para fundações de hospitaes? e se observará. Por exemplo, as relações são indis-
~em·,pouco ~empo _ha qu~ se_ deu principio ao· de pensavPis para a prompta administracão dà.justiça, 

Goyaz -p~r me1o de .. snbscnpçoes votuntarias, em e por vent_ura todasras provincias têm.re1ações? 
que eu :tambem entrei · com 100$000. / . · Não se ·tem creado se não nas pro.vincias mais 

. "'Se ago~~se ~stabelecer o curso jurídico na côrte, ·populosas.- • . - . 
na<! faltarao milhares de pessoas que procedão pefo (Nada mais se entendeu do que escreveu o tachy-
mesmo .modo. - . . . · grapho). . . · 
. -~~ que proviJ:'-cia se pód~ estabelecer um curso 
J_un<J:ico com ma1or comm~didslde do que no Rio de OSR. VERGUEIRO :-Não · sei como possa passar 
J:anerro 't ... • . . . . , . . . . . . . esta emenda : já se votou que não se criasse cuiso 

:. >Terião . por ventura os . benemeritos monges de ju!idico· no Ri? de !aneii'o, agora p~opõe-se que. se 
·: S. :~nto . alguma duvida de fra;o.quearem o seu mos- cne, e para se llludrr aquella votaçao pretexta-se 
teiro:e 'agua livraria para uso dos estudantes 'l com uma subscripção voluntaría dê 40:0008000, 
. Não haveria entre elles, os monges, algum que se que quantia é esta para o que se intenta ? Não 
pr_o_ponha ensinar as materiãs preparatorias 'l . chega para se fazerem os edificios. · 
,, Não ~xistem muitos litteratos no .Rio de Janeiro Pretende~se supprir com o subsidio litterariÔ do 

_para regerem .as :cadeir.as desde o primeiro dia em Rio de Janeiro, e sustenta-se que deve ter:esta 
.que forcm·creadas? . . · . · , .. applicação para que foi estabelecido, que o con

. _. :Não_na.a -este respeito no Rio de Janeiro malho:- traria é um furto, e que não estamos em tempo de 
res proporções do que em Pernambuco, apezar da enganar os povos, impondo-lhe um tributo para 
e~stencia do magnifieo collegio e dos rendimentos uma cousa e applicando-:-se. para outra. · . 

. da sua bibliotheca particular, ou ainda mesmo da . Eu não sei se isto é ,Um. furto, o que sei é que não 
_ cop_iôsá OO.s monges Benedictinos 't . . . temos concorrido para elle, e se é furto foi o gpver
- .. : Não .ha no Rio. de Janeiro melhores proporções no quem : o · commetteu, . e nós não estamos em es-
.do ·gue em S. Paulo? .' tado de fazer a restituiÇão. . . . . 
. .Falta por ventura dinheiro para se metter mãos Não é só este tributo que foi imposto com destino 
á obra. 't . ·. · •. . par~icular, e que f~i desfiado da S.l;la prii:Íleira àppli-

Nã_o ; · já . existem 60,000 . cruzados offerecidos caçao ; tenhamos, porém, em nsta que · a somma 
pelos habítante's . desta capital ; forneça a fazenda de t~dos os tributos, e:ntrando os especiaes, não 

. nacional o· mais que faltar; e quando isto se julg\le .chegao para as despezas . gera~s da nação, o que 
inconveniente . p~rmitta-se que o curso juridico seja acontecerá se tirarmos da caixa geral. o producto 
sus~~ntado, .o_u por . subscripções voluntarias,_ ou por desses · tributos espéciaes 1 A.ccrescentaremos . o 

,. meiO de loterias. . . ·. . . . .· . . . deficit, e como suppril-o 1 · 
< Eu. sóu inimigo. de taes loterias· porque cOnheço Demais ; como. se poderá supportar esta- des-
_ , (J!l~êntr~o ,na classe ,dos jogos, mas vejo-as de tal :igualdade? . . . . . .. .: 
· 1Dodó · íntroduzidas no J\io de. Janefro, que, seria Supponbamos que a _renda . deste imposto estã 
~certO, deixar. d~;Sl!f:VÚ~me ~el1~ ,(sendo possi:.. furtada á nação: - como se. quer fazer·a restitUição 

~- vel),-,para .a :pr.opagaçao ,das-sctenclas e . das arles: só·á provincia do Rio de Janeiro 'l · . -
~ . lo~~ :para :o· theatro,Joteri_às pára fabricas, ·- lote- Consciencia, consciencia 1 Em tal caso devia .ros-

- rias ll&_ra igràjas, _:Jote~as ~ para Cha.cara, )()terias titnir-se atodas:as províncias~ , · 
--:-pal'aJOJASl: '"-:·: .·-. : . . Pretende-se tam])em. recorrer a-loterias, como 
- · Haja~tambem loterias pará. o curso juridico. Tem~ pretexto de es~m introduzidas pa~ outrQS obje-
·se-'ponderado·a graDde despezado.estabelecimento! _çtos.menos utelS. , ; . '< :::. . • . . .. 

. E~ crei!) que ella não~ 'ªo lar~ com~ a:inCulcão:- :. ~:Se·~ goverrio·tem.:approvado este meio.·.de.-tirar 
- home.~; desoccopados>na~·~rao. du:nda 'de-~pre- cdinhe~97.: deve~,:~em .. a. ,~mbléa: legislativa 
• garem·dnas ou:treshoras:dianas em.mstrucçaopelo . sanCCionarum tao ternvelabuso'l. ·:c ·, 
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' .· . P.robibindo as ,DO~ ' :leis · .. os pequenos jogos de prové!n~ .. Com.~ .. já._ . se._;po .. nd .... e.r:oil•_.:. ~ :,em ·.·~· l···."~a~O)l. -~~. 
· aiar, faremos leis que:aulorisern os grandes 1 ..• ·.. havena , tamtiem·;Justu;a::em ,. des\'J,al.!a;; do.seu. ·pn-

-· Autorisaremos o rifão que diz: quem fur~ pQuco meiro destino, que, era· para . as.: ese9las -priín~!ls._ 
·vai ã 'forêa, e ttuem furtà m·uitó passã)1em! - . A · ~ação , tem obrigação de manter, essasescolas; e 

. Finalmente, Jâ esta vencido que haja d;ous cux;s<!s pro'!i~as ellas, n~nca ~~ará _sqperO.uo. < .. . . ·. ;· 
jurídicos. um em S. Paulo, outro eín Olinda, re1e1- . :Fl. na!me. nte . na. o rep1sare. l .. os .. .. a. rgu .... ·m.e .. nto·s. ,q:ue ... ,se .. 
tou-s_e'a emenda que propu'nha um no Rio de ~a- te~-}e1to PB;ra . não ~assar a, _emenda , exclus1v~ ao 
J1eijó,;.~u . não repetirei os. argumentos .. que se. pro- ~-o . :df3• l ,aneiro, · ~6 d1_go_ o que.m~ . p~ece c~n':_e.., 

~ duzi~~( para ··esta rejeição~ · é · ma teria vencida. e 1 mente, e . a .que . deseJaria . que. • todos . nós cmg~s~ 
adJriilQ!Dle·apparecesse outra vez a mesma e01enda semos, · . · . . . . · .... _ ._ 
coin nõva·vestimenta ; o meu voto é que ella nem Terminando o illustre deputado, veio á mesa ·esta 
deve ser admittida â vota cão. . outra emenda otrerecida pelo Sr• Araujo Bastos. 

0 SR. V ASCONCELLOS:_:Sr • . presidente, passemos « EMENDA . 
á outra parte da ordem· do dia, esta questão já vejo 
que não se decide, e eu tenho que fallar sobre outro « O governo fica a_utorisado para o estaboleci-
objecto. . · · . - · ~en~o de ~guaes_ cursos jurídicos em_ todas as pro-

O Sn. LINO CoUTINHO :-Sr. presidente, ·eu sou de vmctas do 1mpe~10, quando seus habttant~s concor
opinião contraria eu sou de parecer que deve con- rerem voluntariamente com o f~ndo prectso tfara. ~ 
tinuar a discussãJ, porque tenho ainda que dizer I sua despe~a; e se houver algum pe«J!leno efictt, 
alguma __ cousa sobre a materia. _ . recorrerâ a assembléa geral para promover como 

pedir o bem geral da nação;>> . -OSa. PAuLA SouzA :-Sr. presidente, eu· desejava 
que se lesse novamente a emenda, para podedallar Sendo lida e apoiada, disse ainda . . . 
mais conforme. (Leu-se). o Sn.. PAULA Souz.Ú-Eu nie conformo com esta 
- Os meios que se propõe na emenda para o esta- emenda, . que . é justamente o . sentido em . que eu 
belecimento do ·curso jurídico nesta côrte, _..parece approvo esta doutrina. . · •· · . 
que se reduzem a tres, a contribuição voluntaria por O Sa. Dus :-Eu tambem approvo . a emellda, po
donativos, as loterias e o resto do subsid~o·- littera- _ dendo o governô concorrer com a súa quota, ,como 
rio. Ora, qualquer que seja o nome que se dê a estes qualquer particular. · . _ · __ . · ·. , . . · · 
recursos, .é sempre . uma contribuição que vem .a . ·o. Sn.. · LtNo Cou_TJNHO :-Sr. presidente, -eu ·tam• 

·· - recahir sobre a nação, pois, ella é que ha de senhr bem me levanto para apoiar esta eménda e impug
os seus resultados, e se esta contribuição não se nar a do Sr. Clemente Pereira por ser parciàl _e em 
restringir unicamente· á prcivincia do Rio . deJaneiro consequencia injusta. · ·•. 1. 

ou outra qualquer onde se projecte um tal estabe- E' necessario. que não se anteponha o bein· de 
lecimento; • é então M mais uma .lesão a respeito uma unica . província ao de todas as · outras;: por'.ser · 
de todas as outras do Imperio. . .. ·. · · · · .· ella a nossa patria;' ou ainda quando por·qualquer 

Eu tomara, que ·assentassemosem que qualquer outra razão . ~ nos achemosparaellamaisinelinados 
estabelecimento para: que o · publico ·concorre, ·é sem ao tes consultarmos os interesses das outras 
.sempre · á custa da nação, e que esta deve fazer as províncias~ ... ·.· . .. : ·. .. , ;: , . 
suas despezas por uma caixa geral e não estarl!~-se Ains·truccão publica. é o negocio da maior trans-
a : criar caixas particulàres para cadaum obJecto, cendencia pãra todo o cidadão, todos têm igual di- . 
cousa· que é · reprovada ·por todos · os · publicistas. reito a ella em qualquer parte do imperio.que)exis-
(Apoe~uddo)0.6, . da·s· n .. aro·es, se sob. re-.-e· 'las· é q·u.é h-ao ... d~ tão~ e o def_raudar uns em fav~r- de outros,~ é a,in-

S • .., '' justiça amais repugnante possrvel; - ,,.,>·· · ··. • ~· · '.' 
-recahir todos os Mns ·ou mãos resultados, para que . 1áse tem .mostrado que qualquer que •seJa o me10 
. nos havemos de andarcançando com estas distinc- que se . adopt~ .. ~para tal.estab~lecimento, - ~lle.não 

ções ~ .. · · póde deixar de ·'.ser, considerado .. como, uma .contri
Estão já decretados dons cursos juridicos, estes buição imposta á nação,. e se ~istó se. concede exelu

serão directamente mantidos pela fazen_da publica; sivamente á uma · provincia> lesa..,se. o :direiloique 
qualqtier: <lutro_ que se pretender estabelecer . em têm. os outros cidadãos, de serem m utuam.ente;soc-

. ~gu:na provincia• seja qu_al.fôr, se .a camara as~en- corri"os e ·com ·restricta · igualdade, segundo . os 
tu'; que o go~erno o autons.e;. e, mes~o; que o BJUde meitfs .que se a chão á sua~disposição., -, ' , · . .. . • 
com uma quota partet . msto conyue1, mas esta . Já se estabeleceu qile·houvesse;dousfcursosjtiri
quota deve então ser a e terminada pela assémbléa dicos tl.OS locaes os: mais.commodos,, para• distribuir 
em. proporção com as . despezas que se julgarem ne.., cpmigtialdade· as llizes ~e as scienci~ :. 'para:fóco da 
cessarias para esses·estabelecimentQS. não é preciso instrucçãó , • publica,- é. que se:fazem :estas ,duas pro
que se marque de ~ntemão ·o· seu valor, s~rá uma vincias como . privilegiãdas, pois a:; nação . : não -~ 
· qu~ , par~ •.. , um ~ te~ço, J~tc., com.o ~onvter, CO!~~ achá" em, circumsta:neias de : crear : ,nm : ~urso;juri
tànto que.· a contnbUJÇão . P.elos par_ltc~e~ .· s_eJa dico :em:eaôaprovincia,einemisso;seria necessario, 
voluntaria e t:m suas respecttvas provlDCias • . '···· · mas os, proporeióna: .damaneira; possivelá ,t~as .as 
..•. ])~reiiilgúm!l -cousiis9bré ~ ,s~bs!~o.: .li.tí~r&r;i~ q~~ partes do imperio,lsem que poriisso,_possa:ter:lugar 
s~ . que. r .. app. hca .. r.· -P. ar. li .... o. c. urso.... .Ju ... n .. ·dlC.l) n_,_~la .. çô .... r:te~ a: . increpação;::de ·provin:cias ·prev~legiadas, .C(IPJ9Se 
() . i.llus .. tre deptitado, .:q. ue _, _o, prop._õe_, ,. e.n~n. de·· ' . qu. ·e. pretendeineúlc~:o. quesó._s~~eriat)~dDd~ti~a· a 
apezar de . eue·· 8er . bote ar:r:ecaaado ·para a _massa . emend~ B:~respeuo,.des~ .·prov.lnc•~~·o,~o~"' ~' '·;~:~ .• ·tlk· 

. . -.~ .. Pe .• ?I_1_.•·ca.· .. . d·"~s.o .. ·.-.• ~es_ ... peza.· .·.·-.·. -.·_. -- ~.-.• __ ,· P··.·,}_.-.~ •. · .• ~.-. :i._cas_ •. :_ · : ~·_.··.~.--.- •~_·'.lli ... -.. :.~_ P __ .. ó~_·:_;_ e··. ··' .. d ______ •_r ___ :_~.: ... ~.-., .· ,. :D.emals os mems que se pro~nao~o_;~nve:- ' 
_ :r'(' r- . , , D1~J1Les~,, delJ~ ,~f;·.0. ., ~3!:1~~~-v;~ i-'mH~n~~Ji~1~e 

.d_._e~ .. ta·m·. _ .-~:<~. d.n·.u. '.~. a~i. ça. é:o:_nt.~~0.m0.u .. ~.~. ~-n. -~e~U:~~ .. -~~ .. ~j~-~': ~~~~;~~~~~·;-, ..• ~·-:·r{~~~\~)~·1z'ô?~·:·:t:·~t:~:.Jr~; 
retiral;:adüriassa geràldas ,rendasdanação; .é -ne~ ·.r~ ,6. · ,n~~eJnu .. ,n0.}~ou, nae. ~. - h()a:~ ,'pear!!an·~J2.P0.~c~~0-,. '~éur_ ;.p1_adi· ~ac .... 0i~~t'. l 

. __ eessàiio' cui~anle!e~J:ti~i1e~ar· 9; defo(:i(qú(cl~ . -~, __ ,.q .. . . . 4• .. ~ .. . ~ .. , _ ~'! .J_, . _. , .. ' ~ · 
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rendimeà'to annual de 40:0008, não chega para 
nada. · 

Diz o illustre deputado, que não chegando o do
nativo se preencha o computo necessario por meio 
de loterias, eu acho o remedio ainda pe10r que o 
mal as loterias sempre forão consideradas como um 
vici~ na administracão dos estados que as tolerão, 
todas as nações as tem prohibido, ellas são ca~sa de 
muitos crimes e fomentão sempre a depravaçao dos 
costumes: quem vai arriscar o se11 dinheiro, é o 
miseravel que o ganha á custa do seu suor, priva-se 
do ·pão a si, e a seus filhos, e o vai empregar com 
a mal calculada esperança do ganho, nesse jogo 
terrível, porqu_e emfim. as loterias _não SdO senão 
jogos de azar e dos ma1s desproporcionados; se se 
houvesse de admittir para tal fim a necessidade. de 
tributos, exijão-se então como . tributo, com igual
dade e com conhecimento de causa, e não se accres
cente do peso ainda a illusão e o capricho da sorte. 
A respeito do subsidio litterario, conformo-me 
tambem com as idéas que se tem emittido. 

Portanto, convindo com a emenda do Sr. Bastos, 
isto é, que se estabeleça embora o curso jurídico 
no Rio de Janeiro, mas á custa dos habitantes do 
Rio, que se estabeleça na Bahia, mas á custa da 
Bahia, no Pará á custa dos paraenses, etc., em 
todas as províncias onde se offarecerem os meios 
á custa dos cidadãos respectivos, podendo o governo 
concorrer, convindo, digo, com estas idéas, voto 
contra a emenda do Sr. Clemente Pereira, e muito 
principalmente, contra as loterias, . longe de nós 
empregarmos para umJ fim tão justo, para um fim 
tão nobre, um meio tão vil, e tão opposto á 
moral. 

O SR. CASTRO :-Sr. presidente, tern-se_aqui fal
lado na falta de recursos que se encontra nas outras 
províncias, como uma. ra~à? para m_otivar o e~ta
belecimento do curso JUrJdtco no Rto de Janmro; 
e tem-se dito sobre a província de Pernambuco, 
que ella não tem dinheiro: a isto não posso assentir 
e tanto me parece pelo contrario; que o dinheiro 
qM de lá . se nos manda é em metal e nós_ sempre 
aqui o recebe~os em pa_pel; poré~, eu c_r~lo que a 
camara não va1 com as tdéas dos tllustres deputa
dos que têm avançado estas proposições e por isso 

. nada mais direi. · · 
0. SR. VARCONCELLOS:-Sr. p_r~sidente~ O illustre 

deputado do norte não se d~ve~escandahsar_. d~ se 
haver allegado a falt~ de me1os: u~ss~s provmctas i 
e menos deve tomar 1sso como mJurta ; o que aq01 
se tem sustentado é que mui poucas dessas provín
cias têm o rendimento sulficiente para as suasdes
pezas e que a de Pernambuco é muitas vezes sup~ 
prida á custa do cofre geral. 
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todos os ramos e por todas as partes, se os donati
vos não chegarem, póde ser o governo autorisado 
para adquirir os meios que se julgarem sufficientes 
e as loterias não carregão . directamente sobre o 
povo, nem se podem verdadeiramente chamar um 
tributo, quem quer concorre, mas ainda no caso 
que o fossem (o que não concedo) não poderemos, 
para se espalhar as luzes, impôr um tributo voluo
tario âquelles que quizerem pagar este conheci
mento? 

Eu, Sr. presidente, acho este meio um dos me
lhores para preencher o que faltar nos don:1tivos; 
e portanto voto ainda por P.Ile, conformando-me no 
mais com a emenda do Sr. Bastos. 

O Sa. LINO CouTINHO :-Do que acaba de dizer 
o honrado membro, nada se infere senão o que sabe 
todo o mundo, que, quando qualq~er ~stã para ca
hir de uma arvore, agarra-se ao pnme1ro ramo que 
encontra. 

o SR. HoLLANDA CAVALCANTI:- Sr. presidente. 
apparecem aqui emendas sobre emendas; e já que 
se acha em discussão estfl novo artigo addicional e 
tem ella aturado tanto, direi tambem alguma cousa. 

Eu -não concordo com este artigo como se acha, 
nem ainda com a emenda que lhe fez o Sr. Bastos, 
eu queria· que, sendo possível, concorressemos para 
o estabelecimento de qualquer sciencia, tanto em 
geral como de seus ramos, ou cadeiras em parti
cular. Pmvincias haverá que não possão ter um 
curso cotnpleto, mas que todavia lhes seja commo
do manter uma ou duas cadeiras ·de que mais utili
dade lhes provenha; e em tal caso nem se deve car
regar o estado com tão avultado supprimento, nem 
tambem privar essas províncias da instrucção que 
podem pagar. 

Eu não sei se esta minha idéa achará aqui lugar, 
visto que já se disse que agora não se tratava senão 
do curso jurídico, mas devo adverti r que tambem 
agor.a não se trata _já de crear estes ~ursos nas pro
vínCias, porém umcamente de autonsal-os. . 

Passando agora a fallar sohrn a emenda do Sr. 
Bastos, eu concordo · com ella, onde . houverem 
meios haja o curso jurídico e o governo, em. fa~or 
da instrucção, dispense : p~la sua parte o~ ~dlfl~1os 
publicos onde elles eDslucm sem exerc!c1o : Isto 
ae certo~ dará facilidade a estes estabelemmentos e 
é conforme com a -protecção que sempr~ .o· governo 
deve prestar âs letras. Os povos não é crtvel, que s13. 
recusem a concorrer para um till fim; e quando isto 
não baste, o subsidio litterario pó~e ter est_a. apP.~i~ 
cação, elle foi imposto como _um tr1buto ~ para:a m-

• struccão póde ser applicado como convter, nao_ se 

Algumas provin.cia_s _pela . pr:oxjmidade de outr~~ 
em que os cursos JUrldtcos eDstao, bem o p·?dera_o 
dispensar, ao mesmo. tempo que lhes set:,a ~a1s 
vantajoso o estabeleCimento de outras scJencJas, 
como as naturaes e assim se poderáõ prestar estas • 
províncias mutuamente _um socco!ro de lu~es pr~
gressivo e muito convemente á u.m~ade do 1m peno. 
pois não é crivei que uma provmCJa, que nas suas 
visinhancas tenha os commodos de semelhantes es
tabelecimentos, o haja de instituir em si á custa de 
grossas' despezas, que póde ~a~s _conve_!lientemente 
empregar em outr:as ~rgenCla~ ; Isto nao se co~s~
guirá com aautonsacao exclustva dos cursos JUfl
dicos, além de que â idéa de privilegio e excel
lencias para estas doutrinas, m~ parece a cous_!l a 
mais extraordinaria no nosso pa1z. 

Portanto, resumindo o que deixo ex~endid?, ~ou 
de parecer que, a admittir.;.se este artigo, seJa m
terpretado por essa m!lneira, ou, aliás~ aca~e-se 
esta questão e não nos mettamos com ma1s artigos. 
Eu offereco a minha emenda. 

Vif1dO-â mesa, foi lida nestes termos: 

« EMENDA 
- , ,.,_ ;.;:~" 

cc O governo protegerá'i creação de qualquer ca
deira de instrucção publiéa, ou de qualquer das ca
;deiras do curso jurídico, tod~s ~s vezes ~u~ os par
ticulares em qualquer provmcta requeuao a , sua 

desviã do seu destino. _ 
Quanto ás loterias~ digão os illustres ·deputados 

o que quizerem, ellas estão sendo applicadas em 
34: 
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(lreacão, offerecendo os íundos para taes estabeleci-. zã.o porque re~tringi a elle a minha o~enda; aliá~ 
menios. » me conformaria com a do Sr. Cavalcanti. 

Foi apoiada, e continuando a discussf1o, disse _ O SR. VAsco~c&LLOs:-0 q1;1e acaba de dizer o 
o Sa. VERGUEmo:- Sr. presidente, eu insisto 11lustre dep .. tado o Sr. Bastos_ e uma verdade: ne.sta 

na minha opinião, que se rejeitem todas estas C~f!lara, na~ se ven~e':.l que nao hou,·esso CU~;"SO )U
emendas porttão serem convenientes. A nação não r1dtco. no R10 do Janeuo, ou em outras provmc1as; 
póde concorrer senão para aquellas uespezas que o art1go passou.~egundo a reform~ _do Sr. Gouv~a 
forem mais nccessarias, não está em estado de sus- nessa parte~ P?rem, nada se deCidiO emquanto as 
tentar colleccões de cadeirãs, quando sofTre muitas outras provm~1~s. . 
outras urgeÓcias: os dom; cursos jurídicos em s. Respot~derei agora aos .1llustres deputado~, q;ue 
Paulo e -Pernambuco são por _ora bastantes, elles en~e!Jde~ao q•1e eu chamei a essas duas provmetas 
estão dispostos nos lugares os mais convenientes pn_vi)egta~as, por ne~las se estabelec~rem o~ cursos 
para todo o imperio e mesmo não serão necessarios JUrl~ICOs: Isto eu o du~se em um sentido mU1~0 con-
~a- trano ao que se attnbue, qnerendo.:se obrigar os 

~s. naturaes de outras províncias, onde podem ter com 
Eu me opponbo portanto a todas as despezas que toda â commodidade esses estabelecimentos, il-os 

não forem para estes dous cursos; '!- todo_s_ os soe- beber forçosamente a essas duas, a isto é que eu 
corros pubhcos, a tudo quanto fõr d1strah1I 0~ fun- chamei privilegio e ainda como tal me parece. 
dos do est~do. para despezas de menos necessidB:d~. Accrescentarei lambem ainda que os don'ativos, 

Agora d1re1 tam_bem alg~ma cousa so~r~ o pn\'1- que se achão arrecadados, forão ofTerecidos para 
legio que . se quer 1?culca~ as duas provmcias, onde urna universidade: no Río de Janeiro ha quasi to
e~te~ cursos estão uetenmnados: se o ~crem as pro- das as sciencias, só falta o curso jurídico para com
YlDCia~ de S. -Paulo e Pe~n.am~.tco e;--ses _?ur_sos se pletar a universidade, se elles forão dados para a 
póde JUl~a~ co~o um pnvi~egi_o, sera _então Igual- instrucção em geral, nenhum direito temos de fazer 
me!lte pnv1lcgto nesta_provmcta d? R10_ os est_a~e- outra applicação senão esta. Portamo, eu voto pela 
lec1ment?s das academ1as medlCo·c~rl!rgl_ca, tmht~r emenda do Sr. Clemente Pereira, ampliada pela do 
e de marmha; e para _cessar este, pnvilegi? se faça o Sr. Bastos. 
cessat· essas acadennas, ou creem-se, moda que . - . 
não necessarias, em todas as provincias do impe- O_ Sn. VERGm:tno:-Respondendo ~ ultima re-
rio, mas nisto eu creio que ninguem convirá, por- llexao do hon!·ado dep~tado, _Sr. pres1dente, pare
que seria fazerem-se despezas superfluas em grande ce-rne que _es::>:s donativos nao podem ter __ sem~
Jlarte das províncias e de nenhuma utilidade. l~ri- lhante a~ph_caçao, quand~ el~e~ s~ ofTereeetao n~o 
Yile"io é uma co usa, e outra 0 procurar-se urar se t~ata\ a amda. de cu!so JUrtdiCO, e portanto, nao 
ma~ proveito de um estabelecimento que não po- .podia se~ esta a ~ntençao dos ofTerentes. - -
dendo estar em todos os lugares, deve ser fundado Demals, convmdo-~e mesmo nesta appll~açao, 
onde concorrer maior somma de conveniencia, 0 como . hayemos de legislar sem _sa~ermos amda a 
ue bastantemcnte está demonstrado que acontece quantla a que _monta esta subscnpçao? Como ha

iom essas duas pro\'incias, que por sua localidade e vemos d!3 destmal-a se~ sa~ermos para que cheg3;_? 
0 t os recursos se preferirá õ em . prol de toda · a Isto se na · ba~ca17 .a le1 aereamente, andando as 

u :-
0 

• aw~ssas, ou pnncipiando por onde devemos acabar. 
na.~~· _ _ . . Apresentem-se primeiro os documentos da sub-
- F~aalmente, e11 t~:>rnare1 a repetir que esta ques- scripção, examinemoc:; a sua natureza e o seu valor, 
ta~ e contra o venc1do, como ~ambem? é a_ emenda e então, á vista, poderemos decidir-nos, o mais é 
ult1mam_~nte apr_e~enta~a, cuja doutnna e a mes- imprudente c improprio desta camara. 
~ua que Ja se decJdJo, nao poder ter lugar neste pro- Talvez mesmo que os subscriptores, não sendo 
Jecto. • já aqui necessario o curso jurídico, depois de crea-

0 SR. ARAUJO R%.STOS :-Sr. presidente, quando dos os dous em S. Paulo e Pernambuco, queirão 
~ntrou em discussão esta lei, propunha-se que no dar aos seus donativos direcção mais util, para ou
Rio de Janeiro l1ouvesse um curso jurídico, mas a tras escolas, elles se podem applicar em muitas ou
decisão foi que se creassem dous, um em S. Paulo, tras não menos proveitosas. 
úutro em Pernambuco, sem que comt.udo se votasse Será portanto melhor que fique esta questão sus
que não houvessem estes estabelecimentos nas ou- pensa para quando tivermos maior conhecimento 
tras províncias. Portanto, a minha emenda não é da materia e por ora, emquanto não temos os ne
contra o vencido, como disse o illustre ·deputado; ceF~ .. rios, continúo a votar contra essas emendas. 
~ois nada se venceu a este respeito. ~e~ào affirma- 0 SR. l\IAncos ANTONIO:-Sr. presidente, seme-
tivamente a favor dos dous cursos Ja Citados. lhantes estabelecimentos o governo tem restricta 

Disse tambem o il\uslre deputado, que àous cur- obrigação . de os promover e nunca poderá ser conve
sos jurídicos et·ão bastantes, eu nüo disputarei se niente que elle fique inhibido para os crear. Qual 
todos os homens são aptos para saberem de tudo, será a quota que tanto peze sobre o governo, que 
porém da nossa parte está proporcionar-lhe os elle a não possa prestar ? Eu creio que nunca isto 
meios. Quando particulares queirão em qualquer succederá, todo o homem de bem, amigo da sua 
província estabelecer um curso jurídico. para que patria, _não deixará de assignar-se para semelhantes 
lhes havemos de obstar ? E' neste sentido que eu estabelecimentos. 
P.ropuz a f!!inhn emenda. Esta lei ainda n_ão auto- ;r-0 mesmo honrado ' deputado, que tem impugnado 
rtsa para 1sso e menos para se recorrer ·a assem- estas medidas, convém que é necessario generalisar 
b\éa no caso de faltar al~un~a cou~a·para se preen- ás luzes{ ora, o governo recebe dos povos para este 
cher ~ computo necessano, e preciso que passe esta fim 0 -subsidio litterario e toda. a questão se reduz. a -
doutnna. -se o governo é ou não obrigado a empregar na 

Direi, por fim, ·que, como toda a camara clamou· instruccão esses fundos.- . Como já aqui !!e disse, o 
que nesta lei só se trata do curso juridico, é a ra- - subsidio litterario monta a 60 .contos, gastão-se 11 
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com a instrucção e restão 49, se se applicarem bem, 
elles hão de chegar, ao menos para crear o curso, 
jurídico nesta pro~eia ~o Rio de Janeiro,_ nesta 
população de 500 mil habitantes. 
. Comece-se a obra~ é da natureza dos governos 
constitucionaes aperfeiçoarcontinuadament.eos seus 
differentes ramos; e como espero em Deus, ficando 
nós em p_erfeità paz, cres~erá a. renda -do :çra~il em 
muito pouco tempo e entao mats se podera dispen
sar para a instruccão. (Apoiado.) O homem que é 
verdadeiramente io.struido é homem de bem, faz-se 
melhor cídadao á maneira que vai conhecendo os 
seus direitos e obrigacões, ou as relações da socie
dade. torna-se docil, sujeito á lei e assim interessa 
ao governo, ínteressaásociedadç e mesmoao:cídadão 
em particular, que a instrucção se generalise. 
(Apoiado.) · 

Portanto eu me conformo com a emenda do Sr. Cle
mente Pereira ou que por ora fique o governo 
autorisado para estabelecer no Rio de Janeiro, na 
capital do imperío, este curso podendo servir-se 
dos meios que se propõe, quando as circumstancias 
melhorem se estenderáõ ás outras províncias. 

Ultimando-se então . a discussão; procedeu o 
Sr. presidente á votação n~ fórma que se havia 
seguido para a anterw.r, e 1gualmentc se venceu 
quo a doutrina do adduamento do Sr. Clemente 
Pereira e suas emendas não tinha lugar na presente 
lei, ficando salvo o direito de novamr.nte se apre
sentarem projectos distinctos a tal respeito. . . 

Em seguimento achando-se na mesa os segmntes 
officios, leu-os o Sr. 1\laia, e erõo deste theor. 

(( Of'FICIOS 

u lllm. e Exm. Sr.-Participo á V. Ex. para ser 
presente á camara dos deputados, que em confor
midade do seu officio de tres do corrente, se expediu 
na data de hoje provisão á junta da fazenda da 
província de .Matto Grosso para dar com toda . a 
brevidade a iuformacão que se exige acerca dos 
quesitos constantes do·s offi.cios que por copia vierão 
inclusos naquello de V. Ex., etambemseremetterão 
á referida junta. 

<< Deus guarde á V. Ex. Paço, em 11 de ~gosto 
de 1826 -Visconde de Baependy.-Sr. José Rtcardo 
da Costa Aguiar de Andrada. »-Ficou a camara 
inteirada. 

<< Illm. e Exm. Sr._.:.Osenado me ordena remetta 
á V. Ex. o projecto sobre os laudemios, com a 
resolução junta, para ser presente á camara dos 
deputados. _ 

« Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 12 de 
Agosto de 1826. - João Antonio Rodrigues de 
Carvalho.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada. » · 

« O senado torna a remetter á camara dos depu
tados, a proposição dos _laudemios á qual não terp 
podido dar o seu consentimento. · 

« Paco do senado, em 12deAgosto de 1826.-Vis
conde de Santo Amaro, presidente.-João Anto'?l-io 
Rodrigues de Carvalho, 1 o secretario.-Bt.irão : de 
Valenca, 2° secretario. » - . · 

Jau;umente ficou a camara inteirada. ·· · o . ~ . . . . 
Sendo dada a hora determinou o Sr. presidente 

para a ord~m do dia seguinte.. ·• -' . · . 
l;o Contmuação da 2• diScussao do proJeCt(). 

sobre abusos da liberdade de imprensa. ·- · 
2, 0 A continuação da 2• discussão do projecto de 

lei sobre o curso JUrídico. _ - · -
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3.o' 'Contiouação da 2• discussão do projecto de 

lei sobre soccorro ãs viuvas, e filhas dos omciaes 
militares. 

4.0 Leituras de pareceres, projectos, e indicações 
Levantou-se a sessão depois das 3 horas da târde. 

-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.-Representando á camara dos ' 
deputados Francisco Dias de Castro haver-lhe a 
mesa do desembargo do paço dencJ?ado a insinuaç~o 
da doação, que em dote lhe fôra feita, de um predio 
nesta côrte : resolveu a mesma camara que pela 
repartição de V. Ex. -se houvessem os necessarios 
esclarecimentos ácerca deste assumpto, consnltando 
aquelle tribunal sobre o conteúdo do requerim~D:lO, 
que para esse fim vai · incluso. O que pal"tJclpO 
á V. Ex. para que seja presente a S. M. o Imperador. 

Dons guarde á V. Ex. Paco da camara dos depu
tados em 12 de Agosto de i826.-Jos~ Ricf!r_do da 
Costa Aguia1· de Andrada.-Sr. Jose FehC1anno 
Fernandes Pinheiro. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do offi.cio 
de 9 do corrente mez, com o qual Y. Ex. por ordem 
de S. i\1. o Imperador remetteu para ser pres~nte á 
Ca.mara dos deputados um officio do vice-pre~1dente 
da provincia de S. Pa~l~, e oplano o~e~ec1do ao 
respectivo conselho admm1strahvo pelo JUlZ de fóra 
da ~vma de Taubaté Manoel da Cunha de Azeredo 
Coutinho Souza Chichorco, sobre a divisão dos 
julgados do norte daquella província. E e~ resposta 
participo á V. Ex. para_ subir ao · conhec1m~nto do 
mesmo augusto .senhor, que !i camar~ te~ des1gnado 
aos ditos papeis a convemente duecçao, aft~ de~ 
lhes dar o vàlor, que merecerem. · 

Deus auarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados. :m 12 de Agosto de 1826.-José _Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. , V1sconde de 
Caravellas. · 

Sessão em ~4 de Agosto de ~8~8 

PRESIDENCIA DO SR~ PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás lO horas da manhã acharão-se 
presentes 62 Srs. deputados, faltando com causa os 
Srs. Cruz Ferreira, Ledo, Cunha Barbos!}, Pinto de 
Almeida, Clemente Pereira, Baptista Pereira, Bar
ros Leite, Almeida e Albuquerque, Bricio e Sei
xas. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e o 
Sr. secretario Araujo Vianna leu a acta da antece
dente~ a qual foi approvada. 

Immediatamente o Sr. Teixeira de Gouvêa pedio 
licença para ler o seguinte 

«PARECER. 

« Foi visto na commissão de poderes o diploma 
do Sr. Custodio José Dias_,, deputado pela província 
de Minas-Geraes : e como se acha conforme á acta 
e estã<'á lei. é-a commissão de parecer que o Sr. 
députado póde tomar assento nesta camara. . . 

a Paço da camara dos deputados, 12 de Agosto 
de 1826.-Lucio Soares Teixeira de Goúvêa.~Ni
coláo .'Pereira d.e Campos Vergueiro.-'-ManoeZ. Cae;.. 
tano de Almeida e Albuquerque.-Bernardo Pereira 
de VàsconceUos.- » 
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136 SESSÃO· EM 14 DE· AGOSTO DE ·18!6 
Foi approvado; e como constava que este Sr. 

deputado se achava na ante-sala, foi logo admittido 
com as honras do estylo ; prestou juramento, e to
mou assento. 

Entrou-se logo na 1 • parte da ordsm do dia, que 
era a discussão dos artigos addi~ivos ao til. 3° da 
lei da liberdade da imprensa, organisados pelo Sr. 
Ledo, e apresentados na sessão de á do corrente, 

O Sr. secretario Costa Aguiar leu o 1° artigo as
sim concebido : 

« Da eleição e formação do jury 

<< Art. 1. o No ultimo mez de cada um anno os 
vigarío·s das parochias por agora, e os juizes de paz 
quando os houverem, remetteráõ á camara da mes
ma uma relacão fiel, e jurada dos cidadãos domici
liados nas súas parochias, ou districtos, que tive
rem boa moral, e possuírem o rendimento annual 
de quatro centos mil réis. » 

Posto este artigo em discussão, teve logo a pala
VI'a 

O SR. SoARES DA RocHA : - Antes que avance
mos nesta discussão, julgo ser muito preciso que se 
faça uma explicacão neste I o artigo. Eu não en
tendo bem o que· elle quer dizer. (Leu o artigo.) 
Diz que os parochos remetteráõ á camara da mesma 
porém da mesma que 'l Certamente aqui fa,lta algu
ma cousa. 

Desejo mais que se determine quaes hão de ser as 
cabeças destes conselhos de jurados : se ha de ser a 
capital da província, se h a de ser a cabeça da co
marca, ou se cerl<!S villas hão de ter estes juizos. 
Proponho portanto que desde já se faça esta expli
cação. 

O Sa. .MAIA :- (Não foi ouvido pelo tachigra-
pho.) · 

O SR. CosTA AGUIAR:- Sr. presidente, ã divi
são, que por agora se póde fazer destes julgados, 
não deverá ser permanente, tanto porque o territo
rio das províncias, comarcas, e districtos do impa
rio tem de ser dividido de novo conforme os conhe
cimentos estatísticos, que ~e obtiverem, afim de fa
cilitar os commodos, a que os povos de todas as 
províncias tem igual direito, na dependencia, em 
que estão da côrte, das capitaes das mesmas pro
víncias, e das cabeças das comarcas e districtos, 
como porque essa mesma divisão, que se houver de 
fazer, ha de infallivelm!!nte ser alterada á propor
ção que se augmentar a população, ou em todo ou 
em parte do territorio do Brazil. 

Portanto eu não alongo ao futuro as minhas vi~ . 
tas, quando trato deste ponto, de que se moveu de
bate : olho sómente ao estado actual, em que nos 
achamos, e neste sentido exponho o que me parece 
razoavel. 

A imprensa, Sr. presidente, este dom do céO, 
era desconhecida no Brazil alé o anno de 1808. O 
captiveiro, em que então nos achavamos era levado 
até esse ponto l Era veqado haver no Brazil inteiro 
uma só imprensa li Com.:, a mud!lnça · da séde da 
monarçhia . portugueza para o Rio . de J:aneiro> 
creou-se aqui a primeira typographia, e só pássados 
annos teve a cidade da Bahia igual fortuna, se'for
tuna se póde chamar a posse de um instrumento, 
que só era applicado para enganar os homens, e 
retel-os mais afferradamente na escravidão. 

Hoje porém (gracas á feliz mudança, que a con
stituição nos trouxe !) temos já . typographias em 
quasi todas as províncias do nosso imperio 1 Toda-

víà ainda esta arte não estã .tão pro~agada como 
seria util, e até necessario : ainda mwto falta para 
que se possa dizer que ella estã naturalisada entre 
nós, porque apenas nas capitaes das províncias 
existem estabelecimentos deste genero, de sorte 
que os escriptos, que se publicão nas províncias, 
ainda que sejão feitos longe das capitaes, só nellas 
podem ser impressos, e ãs vezes se remettem de 
grandes distancias para esse fim. 

Isto é c o que todos observamos, e é tambem a mais 
forte razão, porque eu penso que por agora será 
sufficiente, que os conselhos de JUrados se formem 
só nas capitaes das mesmas províncias. E' verdade 
que por esta lei, que se está fazendo, não só são 
responsaveis os que fazem imprimir escriptos, mas 
tambem os que os introduzem de fóra, e os espa
lhão, uma vez que contenhão mataria contraria á 
mesma lei: porém, Sr. presideute, essa introduc
~o. esta publicação de escriptos só é notavel nas 
Cidades: o bem ou mal, que elles produzem, só é 
sentido nas capitaes das províncias, e só estas têm 
influencias sobre as mais cidades e villas da mesma 
província. 

Póde ~er que dentro eni' dez annos o estado do 
~ra~il mude d.e tal sot·te, que necessario seja mul
tlphcar estes JUlgados ; porém actualment.e acho 
desnecessario, e por · isso voto que esses conselhos 
só se formem nas capitaes das províncias por agora 
e que além destas só os tenhão para o futuro aquel
las cidades ou villas. que vierem a tP.r imprensas. 

Leu então o Sr . . secr~tario Costa Agnir, por se 
achar sobre a mesa a segmnte 

«EMENDA 

« Haverá um jury em cada uma das cidades ou 
villas, cabeças de comarcas. - Ao art. 1 o em lu
gar das palavras - que tiverem boa moral, e pos
suírem etc.- estas - que tiverem as qualidades 
requeridas para os eleitores. - Maia. » - Foi 
apoiada. 

E como se observasse que esta emenda continha 
duas partes, das quaes a primeira continha mate
ria preliminar ao artigo em discussão, propoz o 
Sr. presidente, se se ilevia tratar primeiro d~sta 
parte, reservada a doutrina do artigo, e da segunda 
parte da emenda para depois: e assim se venceu. 
Pelo que abrio discussão sobre a dita primeira par
te da emenda, -concebida até a palavra - comar
cas-, e como não houvesse, quem fallasse contra, 
foi approvada. · 

Entrou então de novo em discussão a materia do 
artigo, e da 2• parte de emenda do Sr. Maia; e 
teve a palavra . 

O SR. CusTODIO DIA.s:- Sr. presidente, eu não 
me posso conformar com a clausula, que estabelece 
o artigo de terem 400SOOO réis de renda annual 
aquelles, que são eleitos juizes de facto. l=u já por 
muitas vezes me tenho declarado contra a pratica, 
ou antes abuso, e monopolio de se .ecxçluirem dos 
empregos honrosos e ute~ os cidadãos, que não 
têm riquezas: torno a sustentar a mesma opinião . 

Pois o merecimento do cidadão mede-&e pela 
réoda, que teín'?, Pois os talentos e as virtudes I'e
commendadas pela constituição estão dentro de 
uma burra de dinheiro ? 

Eu não entendo isto Sr. presidente! A constitui
ção diz que só -valem talentos e virtudes: isto signi
fica em boa linguagem que onde estiverem estas 
qualidades, está tudo; que o cidadão, que as pos-' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 3 de 18 

137 
sUírppos~úê .~~do{d~~~ ~~!::pro~ttiado~;'c§o~d~~ó·'i ":·;; ~liás . entrará .• em,· du~ida, 'se'. estas Iistás . ,vir4õ 
tr~~~~ elll~'l'.\umPho~p~.~~oJpar~'~ ·altos-~~~ .s.~'!l~~~e -~as ._p~ochias .. _· _qu~ , cs,tã~ d~tn_~!) :519 ··dis
g95 __ .,~ln,açap ;, erent.ã~ c;~u.em •. não t1ver,40<!SOOO reiS _tncto ~ 4a · .~a}jeÇll _da : comarca·~ ou·_d,~ntr __ o · de toda a 
de reuda, _naop_óde. s~r]UlZ def.~c~tl:A.ssun YaiJl.OS comarca. .. ' · · ·· _ · · ·. ___ ·_ '.i!!? ·- _;; · · 
bem t·:·!_Qs·· es~os ven,.do•os: igp'()rantes, · os est~pi- · ~Eu __ .so~ ~~opiliiã() que bastará~ lli!.e séfsejão - cb'à·~ 

. dos, · ?S'pe"ersos;:e .os mal!ados -desfruetan~o con- ma dos ·os c1dadãos; que e _stão·dentrQ . da 'cidâdé.. ou 
tos ~ e ··contos de_i'~ -.:éÚ! '.de renda ·á -custa :d_!l nação; villa, cabeça de com~ica, .ou dentro'·àb seúdistnctó: 
contra todas as1JeiS:ihvmas e humanas: e aiDda ba;. de outra sorte será mcommodar a; muitos cidadãos 
vemos_de fazer uma_Ier·para autori_sar·este abus.ot e .obrigai-os a penosos·-,c;,Vié!gens, e ' despezas muit~ 
Eu nao estou ·11~r ISto; · m~us senhores ; a eamara peza~as, at~ntas • as grandes· distancias, que ha no 
poderá · entender o contrario, porém ba de ser sem Braz1l dentro de uma , mesma comarca. · · · · ·._,. · 
o .ll!eu .voto; . p~rque· en~en~o. que se~elb~nte con- Por esta fórm~ ~reio q_ue .se pro!ê a:ó fim da lei, _ 
d1çao . e coo,trarta aos pnnctptos constttuctonaes, . e sem com tudo -eXIgtr saeriflc10s mmto custosos da
até a todos os 'principios da razão e da justica. . quelles cidadãos, q11e morão distantes das cabeças 
~ - Pois bavenios ·de : excluir deste bonroso ·emprego de comarca·.· ' · ' < ' :. : • . · . · ... 

dã nação a um homem benemerito pelas suas luzes, Deinais, Sr. presidente, se se obrigasse a todos os 
e pel!- sua· probidade, _só po_rque as · suas T~ndas não ~oradores . ainda os q11e habitão -lugares remotos, -a 

. c~egr.o a ~OOS<J?O ré1s annuaes 't E ha. de vanglo- vu á cabeça da· comarca· por semelhante motivo, e 
rtar-se. o !gnoran.te, o c~arlatão, o serv~l só po~que por tantas vezes, qua~tas fossem ne~ssa.rias, ~a 
tem _dtnb~uo? lsto cbetra-me ao systema !lD\Igo: )~g~r. de abusos~~a __ ,1Jl1prensa, a le1 sena inu\il e 
nada. . . · _ _ até IDJUsta nesta parte ; porque nenhum · delles cer-

Deril~s, Sr. presidente, a experiencia teni.mos- tainente viria ao chamado, por lhes ser summamente 
trado, que em. todos os tempós os cidadãos po~res penoso·; desobedecerião, e a pena, que · se lhe im
são os que mais procurão cultivar ' li' sua razão; e pozesse, seria certamente injusta, porque na reali
habilitar-se pela . sua indústria· para sér uteis á so- da de quem vive 12 ou. 20 legoas distante, tem um 
ciedade, omquanto aquelles ~ue esperão hera11ças, justo impedimento para comparecer . no conselho 
e eu trar nos emptegos luc.rat1vos pelas prot~.-. cçõ. e_ s, dos jurados todas as vezes, que_ elle se formar. I. _sto 
desprezão . inteiramente todos os meios de se-aper- parece-me muito razoavel: {Apoiado.) · · . 
feiçoar ~ Que ê gue succede coro os filhos desses ca:- Tendo assim fallado, . leu e· · mandou á mesa 

· pítalistas,; desses altos fünceionarios, desses c_ba.;. esta · 
ma dos grandes, ·cao me11 vér são bem pequenos) .. · _ ._ , .·. __ · __ « EHENDA . ____ · .. ___ . . .. 
desses ·titulares ?-·-E' raro o que não seja um estu• · : ~ Em_-_l .u_ gar de .~.·· 0 ·5 ~ig·a~ios;d~s_ .·.p._àro_ ch_ias ~.se 
pido, um perfeito ignorante. · . . · . - · · , . . · . . 
· Se ·' elles·- cimtão com grossa fortuna, ou de seus diga "':":"?5 • !1 gl!r_ios_ .~a~ _parocblas odll -~ida~~' t!'i~a; 

-~pais~con : do,dinlieiro :da naçã'?;-porque emfhn 'a na.:. e. seu dts~rlC~Q. lo,~~ Lu~o. » ~ Foupma~a_, e-con-
çã..o P __ ar_a .t_._·u. do __ ·_P_ag. a, __ co.· m _o e que _s_ e p~de ·ll- SP __ e.ra_ r __ • bnuandoadiseussao~ diSSe . .·· .. ·. .. > -
que , elles façao o menor· esforço ,para sa.lnr d~ O Sa. CAVAL~ANTI DE ALBUQUERQUE ·::.-. A .~m~llda 
ociosidade',, e .ailquiriro merecimento, qiie nem .es!. do .Sr •. ~ino Coutinho .:em .parte é muito.,razoa.ve1, 
ta,\i.riqu~~as, ÍJ.~m :~SS4S; nobr~_zas herdadas. lb~S. eód~ porque • !Senta UQl grande · numero de· cidadãos • dO 
dar·.! ;~9rtant~:opp,ollh~~m~,.nes~ par~ ao artlgo. onus de comparecer-frequentes v.ezes em um con,.
Eu já_ áqui W.nh<l U\D,a emenda, . que "011; .ma,nda~ · á ~lho; que se fórrnamuitas legoas distante da . sua 
mesa •. ]!:' , Jlf:~ci_so l!ique_ .· ~sta _lei v.á. em ~op.for_mi~ade habitação ; mas , em · pa_rte. não me agrada, porjsso 
Cl)!D .. _os 1mncJplOs., c~~stltuc~ona~s :. ,nad.~ de : .anst~ ~~e exclue o_utros muitos cidadãos do. direito::d!!~ª~r: 
eracia~ ; · · · · _.. · · · · ' · · · JUizes d~. facto. · . ' . .- , . :. . <: ", :; ;·: :•i, ,;t._, 

,Dito_· ~i-~t_O_· ep. ___ ' viouá in~sa a segiJjn.~ _· - ·- · ··· ., E' verdade que as comarcas·; do· Brazil· são e:ilen-·· 
. . . . . SÍS§Ímas, e que algumas têm 60 e :.80Jegoas.de.ter-

. . ·~ '' :. :_,. -~. ~~~ . '>'····;~ '~- - .. . " .':"·i~ ~!:!~-~~p~~~~~~~~~~ dis~:i~~;}~~~~;~\~: 
·« .. Proponho por emendacqu~ :seJaO' admltlldo: d~ver de ~nterv~r . no JUIZO de seus •c,ollc~da.dãos: ; - po-. 

parà.membros ._dos;ju~dós: os qoe-_tiverem ·ce_m m~l renhnem,.por 1sso s~ segue . que n~s lumtemost ào 
réis . de renda. annuaL ,:...-o deputado1 ·Dias; -:- Fo.i ~istricto da cidade. 011 ,villa, cab.eça .:i!4. comarca.' fi~ 
apoiada,., e seguio-se ! fallar. . · ; • ·· . ··;-:: ;· · · ·: cando:wdos os ma1s,defóra . .. ·:- . ;; , ,, . :· : . , : · 
· O Sá~ LtNo CotrriNIÍÓ: ~A. respeito do que aca- .. ,,,Entre e_stes dous,extremos eu descubro um meio,. 

bou de'dizer o iU11stre, deputado •. que me pre_cedeu, q11e _adopto, e vou PJ.:Opôr. á -camara. ·_·. ·: · • • . • _ .. ·· 
eu,, ~efl.i .s1i~~ "o. .s~dú ;ydot_~~· J?-.e~.s}g(), o 11f.tigp; ~~d,e.c!a- ..:r.Eu qui~~ra: _qn~ :se ·· .. in~ieasse c~r~ 9istancia; por 
ro-me pe a emen a 0 :;r. :ua1a. · ' ·· · <~,-, exemplo, a de dez l,egoas, <tetermmanilo-se na,lei~ 

Na yerdade ,~quelle cidada_o, que_ serve. para: ele1;,. que os habitantes dªs, . parocliías· situadas dentro de 
to r dós i'epresént:iotes da : riàção; ~erie' ta1111>ein _p~ra dez legOas . i;la : cabeÇa;.-da , comarca ~ fo~sem ,. ~liStados 
lte·_ura

10
_. 

0
d

5
o _: .. __ -_.··{eif' _1pc,l-~!a __ ._1,._ i1

0
' ~·0g~~_ .. ·,_·p· f!:

0
lt!._--:en •. ·

6
t __ .e>.c;a· 'mf' .. ·. ·_f;. __ -_· o_._ "L: __ l!1_~·-· ' ~0s!sa_-... :_.::·ru.-~ . • e_o··,.~dlà8 .. r:·_ .m~-~_a·~ •• _os~ .· p~ra:j11izes ~ de:façto.' ~ssJm -:não só ·atl.endia:mos mais -f - v _ u •. "1~ • lU.U . • a(ls .dirêiloS:indivíduàeS;.'dos· cidailãos, máS até.'esia-,-

unid?S!â)ió~~·a·~o~stit~çãoO:''(;tpo~~?lo; .. : · •. ~ _' ~"-:' ·.<: . ~~leÇi~mos:nma regrà;cérta,jiára i:emediar::-Õs iilco·n~: 
, _ :Qu_aoto :_ .. poréli(ao · m111s · do artig:();- f!,u . ~o: .. ~~~~:~, , re.~i~n~;: 'ql,ie. D!-~8!0<, da .d~si~al~llde .dôs teriito~ 
accrescentar.umllS p.aJavrl!s, que,~~pa~ç.e.~- n~,e_e~. r~~ ·~~e ~da .uma:das i' coo:i.~r~.§, , ejdo, distri~lii ,tl& •· 
Si!-r!~~!·:p~~, ~~t'E!ro~· C? ~~1~;,~a~:aoa,Io~~,~~. lln!l,:;. ~~~- cid.:de o_u vi}~ai~b~~~ , ·~e coJ»àrcas; .pôfuüe 
etpto~"' que'•se ' I:PP~~:VO.I_.I-, !~a-.e~~~~a ' ~O · S!~- --~~-~ i:!~ -~.1dad~,,c~JOS ~slne~9.S,.:S8Q li~ID~n~o~,!ll? ~~O 
Por.~ aqüella•'enieo,~~:· ~entou-:-~'9Ue':SS.~~ .~~~~'t I&~PQ: qu~ •Qtui.e , ()utras ' sao.·mu•to pequenos, ,como 
lhosr<de" fnraâlls "--se' •-egtabel~~~~~'1:_Dfl!J~ Ç!lb~ça~·l!! tod()s;sabe.oios.;:~ tr:,.,' •·•·~·:/ :, ; . : •. ·•. · ,-..(,~ . ,., •~-.. 1 ;, (';!, ;:'L.,.;.':·~·· • ;;, .~ 
comarcas : logo ,é ·· necessano •'-que · aqut· se. deelàre,· ;.t,P~_r; !siioi_.ijí.ql.liz~ra .4ju~.$e, . ampliaS$~!;: e ~XJilicasse 
lffiaes,são ,as'7'1parocbiast'~donde, se de'fem ,mandai as ~;:~men~àfd9tSr. ·Li no ;<:;()utinlt()i 'P.ôr esta·maneira~:~; · 
liStas. dOS'elegiveis•pa:rajúizes;de;úeto; (; ; , : ~·,;. ~: I! .. Leu;~ mandou á tii~5a a seguinte . 
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. , a EUEl\"DA -· •• : E~ . verdade quec o ,·.dinheiro não --dá -o -meritó 

h -. • . -. - ·_ . . . • _ . - p_essoal, porém -oJioniem, , : ~ue· entre •nóS Di() tem 
((, ~o.pl~uno mez de_. cada wn. annoos Vl~l_ln~_s .uma renda:annual de. 2008 réiS~ parece-me qoebem 

d~s paroc~1as CIQ lO legoas de ClrC~~ferencJa das pouco interesse poderá tomar nas cousas do e5tado, 
vjllas . e c1dades, por agora, e os JWzes de paz, e m~tra ter mui limitada habilidade e industria. · 
qüa~~õ os ~óuv~rem,etc.-Odepul.a.do, Cavalcdnt~.» _. o <-wnheiro ·não dá o merito, porém muitas vezes 
~Fm .ap~It\da. __ _ _ é o signatdomerito.- Demais os que possuem bens 
_ .,Q:Sa. VERGUEIRO :·.-Duas questões . se tem sus- no estado-tem mu!to mais razão"'de· se interessar 
citado,_uma sobre o. te~ritorio, de que se hão de tirar pelo bem -do mesmo estado, do que aquelles, que
os juizes de_ facto, e outra sobre as quali_dades, que nada possuem : ·estes .. muitas vezes não têm patria 
devem concorrer naquelles, que houverem de ser certa, porque . em qualquer •. paiz pódem viver da . 
eleitos juizes. mesma sorte, que no seu. 

Quanto ã primeirp ha um voto, para que esta Eis a razão. por que a . nossa constituição requer 
eleicã.o recaia sobre ~dos ,os moradores da comarca, _certa . renda nos representantes da nação, e porque 
outro, para que e lia se limite sórnente ás freguezias, eu a julgo necessaria tambem n'aquelles que se vão 
que estiverem dentw·.de 10 lagoas da cabeça de co- eleger juizes dos séus concidadãos. , . , .· . 
marca, . outro finalmente, para que se circumscreva Voto portanto que passe o artigo com estas mo" 
dentro do disl!ict9 da cabeça da coroare~. . .• dificações. · •· · · .· ·· · · . · . 

Eu sem _hesitar propendo para esta u~t1~a opmtao Veio então á mesa e foi lida esta · 
porque nao só ha comarcas extenslSSlmas, mas 
acho que a mesma. distancia de .lO legoas impede a 
que um cidadãõ co10pareça no conselho dos jurados 
todas as vezes, que para isso fôr chamado, P.linci
palmente quando nenhuma compensa9ào se lhe 
promette para as .despczas; que necessanamente ha. 
de fazer, e para os prejuízos que deva soffrer nos 
seus negocios por causa das repetidas ausencias de 
sua casa. (Apoiado.) . 

Espera~se por ventura que dessas villas remotas 
venhão os cidadãos julgar sobre um processo de 
liberdade de imprensa .? 

Demais, senhores; com epta medida nós não va
mos · éx~luir: uma' parte · dos cidadãos do direito, que 
tem a_intérvir nestes juizos, como affirmou um hon
rado membro : pélo contrario nós o·s vamos livrar 
de uma obrigação por extremo incom'moda, ·é pre~ 
judicial. {Apoiado, apoiado.) . · · · 

Se nesLas terras remotas houvesse imprensas, ou 
por qualquer maneira se suscitasse um l1tígio sobre 
abuso de imprensa, ainda se poderia dizer que,1>bri
gando os litigantes a comparecer em um conselho 
fóra ·do districto da sua residencia, privavamos 
tambem os, seus · visinhos do direito de os j11lgar. 
Porém quando é que hão de vir á cabeça da·c:;o..: 
marca taes processos dessas terras distantesi e 
ainda pouco habitadas? Portanto eu assento que 
adoptando-se a · emenda do Sr. Li no Coutinho con..: 
cilião-setodas as razões,- que aqui se têm expendido 
por uma e óutra parte. · , 
··: A respeito da outra questão, que versa sobre as 
qualidades; qu~. devem ter. os elegíveis -eu julgo ter 
descoberto tim termo medio, com o qual marchamos 
no sentido · (\a constituição, sem com tudo deixarmos 
de dar ·attenção ~os requisitos, que devem acom{la; 
nh~r áquelle, que é eleito juiz; porque faz sua dif
ferenca entre · •o··simples eleitor • dos representantes 
dá naÇão e o juiz de fa:c'to em materias dfl imprensa: 

. este sempre deve ser-mais alguma cousa. - · . -
- · O artigo .~o projecto exige a u!li~ ~alidade _de 
ter 4008 -re1s . de renda annual": ISto nao basta~ e 
nesta:· parte eu<dou muita· consideração ãs 'rrazões 
que expen·deu' o' Sr.Custodio Dias.O dinheiro s6 não 
c~nstitue merito pessoal: . é necessario máis alguma 
~ousa -• : :- ·.,.· · · - '· · .. . · · .. 
' ·:,Eu quizera -p~is que· o elegível· para ~juiz de direito 
tivesse as •qualidades• que se requerem ' no :eleitor 
dos representantes da nacão, conforme '• manda'•a 
constituição;- e ·que 'além disto · tivesse 200S·réis' :de 
xend~-··annual~ ' Parece~me qúe assim·--poderâ'pa.ssar 

· o artigo. : .. ! 

« EMENDA 

« Em lugar da-mesma-diga-se..,...da cabeça de 
comarca • .....:.M aia •. » · _ · .· 

Foi apoiada, . e como ninguem -mais se otrerecessc 
a fallar, julgou-se sufficiente a discussão, e proce:.. · 
dendo-se a votos, obteve-se em resultado o se-
guinte: · · -. 

Foi approvado o art. 1°, sa1vàs as emendas: foi 
igualmente approvada a emenda'do Sr. Lino Cou
tinho, .ficando prejudicadas a do Sr. Calvnlcanti de 
Albuquerpue • • e a -ultima • que o Sr •. . Maia havia · 
offerecido. . · . . . ,.· , •·-- . . · · · •. -, · 

A 2•~ parte · da emenda,- que este senhor'propuzera 
no principio da,disçussão,-tambem foi: approvada. · 

Passou-se ao art-'2° escripto nestes terinos: 
• « Art. 2,0 A camâra ~eunirá toda'sestasrelações, 

extremando dellas os juizes do direito, os ministros 
de tril;lunfesfiscaes, ' os ecclesiastiCos, e os encar
regados dé ~alquer Ju~cçãode policia, e remeUerá 
ao proinotor·do júry umn relação geral. 

« O promotor remetterá esta relação ao presidente 
do jur)r; que é o juiz de direito/ o-qual fará constar 
por editaes no principio do anno o dia, em que 
~roceder~ ao sorteio necassario para a for01ação da 
hsta dos JUrados. >> • . . 

Aberta a discussão, teve logo a palavra o Sr. Ver
gueiro, : o qual depois de um longo discurso, de 
que nada - ~lca~çou : <? tachigrapho pela posição em 
;~ue fallo.!l o 1llustre• orador,. mandou ·á mesa ·a 
seguinte - - · 

«EMENDA. 

<< Supprima-se--os ~cclesiasticos. » 
fala~ã:poiada~ ~ . enl.rou ._na . di~cussãcl, . em que 

.. ~ . ~a. PAt!LA E . S<?U~A. ::-7Sr. presiden~, : antes de 
em1tt1r. ~ mt~ha .opm~ão sobre - amateria·~mgeral 
des~ ~t1g9, . en -laUa~z • da. ~Ipenda~ que o nobre d~ _ 
~utado o · Sr.::V~~gu~l:f~ · aca~a . ~e-~fferep3r, .para 
qu~ o .. s. · e.·ec. __ 1es1. a_.st~C()s_ .. n~o :- __ seJ_ a_o_. 1·se··· n __ . \o·-.. s .•... d .. o.~ o. _ mcio de_-JUlZeS de facto. , . ,, - .·. , ..... -.·.,.. c-, -. , . 
. . E~. sus.~nt,o~ e_stà, ()pi.Jl!ão,, (apoiadO~ :~pÔ~40) . ~ - - ~ - ~u 
~-e·._ ,ç_ o .. ~-form_ o ;.~~- , e_u __ aii_ ;-,e_. r_ .... ~P_~'_.o __ du·z-iria .•. as . . ;m_ · e_ sma·s_ 
s.â.btas . razõe_s, :qu~ . o i ustre .. mt)mbro , acabo i: . de, 
apresentar .. <l.caJAAt:a, ,: !l~Op!ando';'as . çomo: wnha.s.· 
~etantt)fos~~.,BI;lCÇJ~,sarl~~ ''··· :···--• .. , .-~·· ~ ::-c •c:·· .Gt' 
" ;Entretanto : eú; me ·contento com uma' só; ella-,~' · 
me basta, pois:cóntém··.elli. shtodas 'as~outr-aS • . < f·'i ' -
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s~Ã:Q1 nii ~t4 »É.f:ÁGi>srq_)~E.·Ast6 · l39. 
·.,Vivem. Oll.:;não. vivem: os;ecelesiasticos,dentro da :ciedade . eeclesi8stjca, netn .os ~.socieiade civii po

socied.ade .. -cívil't :.Participão; .·ournão ~os , ~eus com- derllõ. ,ter.: ,ltm·. andamento_ ,. desiolpedido, e .livre .de 
modosl--· ·.. -- :. . . . ·.. tantos o~staculos7 ~.contradicções. , : .1 :;:; · 

: EsLão ou não sujeitOs ãs le_!s. civis'? Occupão, ~u . . ,A I>!)Cledllde .. cmL dev~ :: manter ; a , , religtjo,dogo 
nao _os altos .empregos da naçao.'l ~~ereem, ou nao deve tambem manter os seus ministro;;, e , ~sJ,a. man
jurisdicçãq entre nós'? Eis tudo dlto, Sr •. presi- ~ença deverãser:desorte, .,que-ellesnvãolndepen-

•d'~p~~ . se os • . ebêlêsiastico~ -desfructão _dos mesmos: ::~~:~e.i~m:j~~u~~ris1;~~s~~:!i:J~tfih~frl~: 
commõdos cooi .~ os mais - cidàdãos, . ··.estando . jll ' tivo póde: .·haver , ·para que. elles.se 'iiltromettão nos 
isentos · - ~e . mu~tos .incommodos, . que pesão :,sobre · neg~ci~s ~ivjg·. ~ q.u~f:~:,p~b!i~5; : cí~!lr · 'p,a~t.lê_ulares. 
os e outrós . cidadãos; .como; é . que ainda,se ·hão de .Cre1o que. ~ste, e o esp_ll'Ito .da no.ssa ·pr.opna COJ1· 
isentar deste dever para com a soeiédade'l. , , stituição • . e ·a ·expressa dêtei-Jniliação dos cânooes • 

. Demais eu . Jláo . encaro este dever como: um o nus Disse;-sé . qüc .. assim como os • ecclesiasticos gozão 
pesado • . e . illSuport.avel: pelQ contrario e.u .. julgo dos commàdos da sociédade, devem taio):)erii'Softter 
cl)mo a funccão,a .mais .nobre, e excelle11te .. -. . . • os m'ço.W.môdô~; p~r~m'b~m)·~ .rê; 'i{Ue_ éil:,q~~:do 

Qual é o~ -cidadão, que, s~m · ter um justificado sustento; o artigo, tenho em•vista.·o propr10. com
motivo, se ·ha . der.ecusar de. intervir no juizo. sóbre .modo da: soci~dad,e,. sem. pretender; coii ceder uma 
uma .:denuncia, ou ... accusac;ão, :: em que tanto se.· isenção ·dós incommodos aós' ecclesiastictJs~ Do-· 
int•~ressa á nacão 't · Se . elle em sua consciencia julga sejo .. que élíes· sêjão. ~iripré,gados~ _e. cóntribüão ·para 
o : escripto 'sem criminalidade, .·. tem um duplicado o. bem . da sociedade, ·porém por ioeio .das,funccões 
prazer de. haver defendido a innoceucia: do seú . con- dó seu ministei'io, . e quê para'melhor" désernpenho 
cidadão, e a lei que o protege; se ·o julga crimi- destas funccões, não sejão dist~ahidospara·cargos 
noso, ·resta-lhe a consolação de haver defendido a · civis~ ~Creio.:que nisto eu marcho com os prinéipios 
sociedade. em que vive. pois ella_não póde existir, d~ illustre .orador;··e ·qué ' só divérsiftéamos ·nos 
sem que . se guardem estrictamente as leis. meios~ •: . ; .. ; . ·. . ., . : . . ' . . . ' r . • 

·,. Euleml>rarei mais á camara tudo, quanto á poucos Demais o nuinorodos ecclesiasticos entre nós não 
di~s - aq11;i . .se. expendeu_ sobre. o f~ro ecclesiastico, , é. ~~o g~ójie; que/,se_ . n~o~ . elles dispen~a~os ~e in· 
po1s ~tptas cousas então se dtsser.ao, que.tem toda• tervu · ne~te caso, · ~~ 9~e:~e ~rata, fa~t~m }jomeJ?S, 
a . appl1ca~ão para agora. . .. • · ' :-.· . · que llossao ser. e~e.1tos ·JUlzes de facto;· _Se ·me-dls
;: Passare1 agora â. materia .. do artigo • em geral," serern, que 'para serem .. ~spensados de .todos ·os em
contra a qual nada . se -tne otrerece duer, porém pregos·- civis;< faltar~õ· homens ~ para serem:.nelles 
quanto ás suas palavras algumas obsc"ações tenho :todos· occuJ?ados, por is~~ que !lÓS• n.ão t~~s;.ainda 
a.fazer .... • 1 . . ' -. ·. ,.· , •• •· . , ; <. . . grande ' copta• de •gente :Jnstrmda',"-COnvuetdeboll 
. :, ·Noto primeiramente~ •• (O illustre deput~do c~n- : ·vo~tade; · ' pois recorilteç_o~· ·que :o · Braziliainda estll 
t10uou ·por algum tempo, porém em. :voz tao bruxa, mUttoc: longe d!!. poder-dispensar asluzes;:e o ·pres
que não foipossivel ouvil-o-o :tachygrapho.) · · timo :• de· m~ilos- ·insignes : varões; quese aehão na 
, · . Leu-se a · seguinte . · · . classe ' ecclesiastiéa' ' porém · ess~~: ·razão '_p6de prev!l-

. · · · ' lecer para~ 'outros cargos ·de ma1~ _ alta: unportaoCia; 
u EMENDA para juizes de facto· não• se requerem grandes luzes, 

: .. « Proponho depQis das palavras--no p~inciplo' ~ó:~E~f~~~o~ll~~~~;!~~~;'~~,:::~e~ci:~~: 
. do .. aon~ue .se accrescento-os pomes . dos .que· pt,lo artigo, e contra a suppressão. .. ' -, 
Sérã'o os juú:es de." facto daqnelle anoo."7P"ula e . ·o . sa~:·i Cosu:: 'Aouul\: .. ~~Esta· · · emenda ·do 
S9_ur,a • . •7F'oi apo~ada. · . - · .. ". Sr. -Paula:'· e Souza' apezàr de se conformar coiri·as 

· O Sa. _ M.uA : - Eu . me opp~nh~, s~nhores, á minhas idé~s q~anlo •á su&; mataria, to~avili não ca~a 
~u~pressao ,da palavr~ ..,.. ecclesta~ttcos- p~t e~tar ·. ~m com• o art1.go· no luga~~ 'a. q~e· se faz este â~di
l!!tunamente con.v~nCldO de ,que , os . ecclestas~tcos . cu:i~amenOO.t porque o· artigo_ ~lz :(Lendo_-;~ ~r~1go') 
nao. devem ser JUl:Zes de facto, quer :nos dehctos o '·quar• fara· constar · por: :~dllaes h no prmctpw.do 
contra a liberdade da imprensa, qúer :em: outros anno o·' dia; :: etc~· E"'a>emenda'querque se accres· 
-quaesquer. A' nosc;a; c~nstituiçã~ · bem ·claramente cenie:m (Lendo• a· emenda )• os . nomes dos · que ~erão . 
'~~belece . que : ,a rebg~ae catbohca _romana é·a!C- juiz.es :defacto daquelle'anno. Hem ~se: vê que _na?ba 
ltgião do. estad_o, e · ~eve ' s_er manttda peht ·naça_?. -u:oiá . completâ~ J_ligação r com· ~que segue· no ·arttgo. 
Esta manutençao cons~te nao .só em prestar a naçao Porê!D,isWé obJect~ de re~acçao, que _deve. fl~r re-
tudo····. qn.~nto .~. _!~c. ess~.l.o ... fôr. e.a_ r~, , ~; ~u .. a gu··. a.rd,a e . ·se .. ~vado .. ~· par. ~ ~ep. o.ts:•Q.uan.to:.ã~atena,, di .. go· qu~ : é. 
honra,, m~s , ~mbe~. ~m . c()nlnbuu., .p9r , ~.~o.~ : , ~s de: grande utll~d~!fe\ pots mutto UDpor:ta a~ publico 
meios.; di~ectos . e . mduecfol! . par~ .qu~ esta. :t:elig1ao ·o 'saber :quaes··~ão aqueUes, que são cham~dps · par~ 
~á : ;em , a,ug01ento, e l!e PJ.'Opag\le em toda as11a .pu,- servirem' de)juizes'de·::facto 11aque!}e anno, e ·a~e 
r~za e ~~pl~ncior. · .; : , . · . . . para> evitar · corrupçM' nestas 'listas;· P~t:tanto eu 
u:Um destes. meios, senhores; çonsisté certamente; approvo esta ·emen.da;·salva a redacção: · ~~ • • < · 
Dozelo.com'que o~ ~inistros ~oaltar ~eveni · empré- · "'' 'Approvoigualmeu,~~·.em~nd~_'do S~.· ~er.gueiro, 
:gar ... se no culto d1vmo; e dedtcar-se .tão sómente ás que chama . os ecclestastlcos para ·servuem· o cargo 
futicções :d9 seu ministerio,' e :po~· iiS() entendo que · de juizes:ide ~facto; -Gon~ra;a ·disposiçãó":do:.artigo, 
·distrahil-"OS · dessas .. · funccões; occupal•os e10 .ontros . ·que delledaz;nma exclusao;,que. talvez se :t()me ~em 
1:1mpregos halheios ··da<:su·a · .. profissão!' é ·d!l al~!l. ~io_~ 1 Não ··~e 1 can~ei ;éiJ) ~x~en~e.r, J!ov.as ~õ.es, 
·fórma dmpedir·~a " marcha dos negoctos·da:rehgtao, . porque :;J!!e· persuado•, · qne .,o~b~}y~res-,,ti~PU\ad()s, 
.que · •ti• •nossaJconstituiçã.o;ie a· no~a;fé; man~ão~~e- qué ;ltêJD •t~ate!J~dor:esta: opupao,uUêiJl~ ap~se~, 
.íerid . . er.'• .e-... · . .Imante. r .. ;; , :-Pe.lo ... ' ·m._éu :V. o.~: o.s .. ·e!lC ... . ~estas_ .. 'I. c:os .. · .. ·.· ta. do. I.' .as .... .. ' ... !que .... · ~. · ... 'a .... O. ·. b .. ~s·tan· .. ~ .... ' ·.·.ce.r~. _;d .. e .•.. q. ll ... g.· eU. •. s. nao ~d~vémriert~entos: ;de : tod9s os~ cargos' ~~;· deYem-.. !êm.t <eaba~ ~po.sta;~e po~.uso,I~~~me:sómente .-.a 

. s_e···enti-egar.' sóment~ ·- aosp. cargos·~tda :Jgr~Jii'e em,. · C01Jl~teJ!.;:.o;.. ;u~celundamento_,.;co~:C{l!~~l,UD. nobre 
.quaiito iistQ não· acon~ce~ ,' nemé08-negoe1os da-·~.. dep~ohprocatoUjAuslentar-: .a .op1p1ao {bpposta. 
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no 
· RedÔz-:se -· este fundamento á .ne~sidáde, qué tê~ sàdos pelo concílio -de 'Ttento~ Os -~es_ mos p.aroclios, 
os ecelesiasticos :de serem dispensados inteiramente e '- os bispos podem: ser chamados e .empregados no 
de quaesquer cargo:S''civis•' para que possão dign~~ serviço da na~o, tod~s as. vezes que ba neeé~Sidade 
mentefydesempenhar" as·funcções do s~u ministerto do seu prestlmor po1s o bem do estado deve }ire
sagrado. · - 1 · - valecer a ·tudo; (:Apoiado.)Osmesmos pr~lados 'sâo 
- . Eis _ 'toda a força-do argumento ·de uin. digno .~e~ muitas vezes tirados de suas cathedráes, para servir 
putàdo, qtie se ~oppõe ãe~enda suppre~Sl'Va. A~to o governo, e para isso os dispensou o concilio. A 
respondo, ___ qu~;_ se ta_l _e ___ essa _necesstda«!e_ do s~ regra 'é-pois a que estabeleceu o' illustre deputado, 
· t 1 ti 'd s c s para os -ecclesiasticos ,- só se devem dedicar ás funcçóes 
tsen a~em os, ecç esxas_ ~o,s _os -~rl?o - lVl- - do seu ministerio_ ,· a __ q11e ·estão _ h_"gados 'pelas leis se· dedxcarem sómente·aos ecclesxasttcos, então nao 

-~- rincipiemos esia reform,a pela -_ isenção do cargo canonicas, -porém -todas as vezes que ·o estado civil 
· · d f t f - - a 1~ 1 pa todos e precisa do seu serviço2 elles podem ser occupados, 

e JUIZ ._ . e ac 0~ aça-se um 61 gera ra e , distrahidos dessas tunccões espirituaes. E' pois 
quaesquer E!mpregos civis e politic~s. Pois aind~ _até necessario que exista está c_lausula,·· do contrario 
agora njo · ~aleu _ semelhante . razao, para que os 
ecclesiasticos deixem de ser 'chamados 8· tantos e não podem ser derivados do seu ministerió. -~; 
-tão'importantese complicados empregos civis e po-_ -Quanto ao emprego, de que se trata, occorrem 
liticos, e agora é que nos de_vemos lembrar della outras razões de muita ponderação, porque não s6 
para um cargO de n~nbum!l respon~abilidád~;- e senão prova essa grande necessidade de serem cha
trabalho, e que como Já s~ dtsse é ma1s 0 exerc1c1o •mados os ecclesiasticos, mas tainbem porque estes · 
de- um direito, do que 0 desempenho de uma obri- não podem ser juizes criminaes em causa de sangue 
gação 1 _ -_ _ _ · . _ __ • e· nem accusadores. Pela sua profissão elles devem 
· Bem_s_e vê, s_enho_.res_ , que est_'3 argumen_to não tem ser perfeitos imitadores de Jesus Christo. Embora 

se · d1ga que elles podem ser juizes de' facto, porque 
forca~ cabe por si, nunca ·valeu para os grandes a constituição -·os não excl11e de serem dep11tados e 
empregos, e por consequencJa não póde valer para senadores, ·ha grantle difierenca entre um e outro 
aquelles que são por si insignificantes, e . portanto cargo, entre omcio _de legislador e o de juiz, J!Or 
subsistelll .as razões, 9-ue derão os illustres depu- isso não procede o argumento. Eu me conformo 1n~ 
tados os , Sr~ . . Vergue1ro . e Pa11la e Souza. Voto teiramente com a opinião do Sr. Maia> para que 
'POis pl;lln :suppressão proposta. . subsista a letra do artigo por ser· muito ajus• 
: .O SR. PAULA. !L SoUZA:- .Ainda que o illustre lado ao estado ecclesiastico, e accrescentarei 
preopinante já . tenha sabiamente respondido ao uma circumstancia. Esta mtitcria foi bastao
fundamento, em que &e estriba o Sr. Maia para temente discutida no congresso_ de Lisboa, ê_u 
pretender :excluk os - ccclesi_asticos de terem parte defendi a mesma opinião, ·que ainda hoje sigo, ca 
no conselho dos jurados, -todavia eu não me con- qual foi combatida pelo honrado membro o Sr. Ver
sidero desobrigado de combater_ o principio, de gueiro; e afinal conformarão-se com o meu-voto. 
·que se servio o rnesmo .senhor. Diz ,, elle que . os O SR.--CUNHA -MATTos:~ Eu não posso concordar 
ecclesiasticos . por força das iristituiçõt's religiosas com a opinião do illustre deputa~o o.Sr. Marcos 
devem- ded~ca~.;seinte!ramente ao serviço da igreja, .Antonio. E' verdade que as constituições eccle
e a : nada mats;_ P.ermttta-se-me que e11 perg11nte ao siasticas assim como prohibcm o commercio 
illustre deputadq, se de facto estão, ou têm estado tambem prohibem o derramamento _de sangue 
os e~clesias!icos dedicad_()s tão sómente ao servi co feito pelo cl&"o, mas nónodos: sabemos que ·estas 
da religião. • constituicões nem sempre-forão á risca· observádas. 
- Certamente ning11em o amrmará, antes todosre- Lembro-me do famoso ·arcebispo de· Braga 

conbecem.: que por muitos seculos dominárão , o· D. Fr. Lourenco, que entrou na' batalha de 'Alju
mundointeiro, -e· que .ainda. hoje exercem .-tllD barrota, e levouo-Gilvaz, de que tanto sejactava 
grande mando .no estado temporal. Logo se elles na carta escripta áD; Fr.Ioão de Ornellas, ,abbade 
devem estar -dedicados t.ão.sómente ao seu minis- de >Alcobaca. · Mais ~ escrupuloso :era ·o bispo de 
terio, -nào. o estão de facto, .,e se•não estão. de facto Beauvais,q11eiaá g11erracom uma massa para matar 
só . para. exercer mando, . e gozar do valimento, e. de sem : eff11são · de· sangue' e . sem risco' de cahir em ir
·grossas , rendas,:tàlil bem o não devem,es_tar de fact.() regularidade. O cardeal <!rcebispo de Toledo D. Fran-

. para ,contribuir com. o : , seu : pr~_ tím~ e serviç<i-áo cisco ·ximeues foi general na expediçã() deOram' O 
bem. ,temporal da , sociedade, .em. : que vivem. l'er- cardeal de' Richelieu foi gene!alissimo na guerr~ 
gunto • mais, por _ v~mtura , a : eonstituição os;exclue contra oS'rocbelezes,-e na :SabOiaL .· · _ ., _ . 
dos : Jugares: de represent<n~_tes do. povo, de.legisla- ·outros · muitos· poderia ·apontar~- -e• ·poi'issó o 
dores, de juízes, e -.de outros _empregos 'l. Não.,.Es:- nobre'~deputâ.dõ não ' deve temed.-quéda: ·em irre~ 

. ta tão -elles__fora ;da . ~rdem · só~ian Não serão cida:- gularidade,: pois que· quando · á qui entrou sabia que _ 
dãós T-_:Logo: porqu~ não,hão .. de soffrer. os .eneargos não · faltarião occa.Siões de accusar ·os ,prevarica
:da sociedade "t Se elles.estão .. na.sociedado, sem par- dores, e· que a todo o momento seríamos· obrigados 
ticipar dei! a, , e · s_em se suj~ita~:el,ll .aella, temo!õ o a fazer leis , com .penas 'corporaes~ Se os senbO'res 

_absurd~ . ·do staltlS in statu e por consequencia, não -deputados ecclesiasticos · não _: podem; ter parte em 
pode p,assar_ s'emelba~te , principio. _ , ,- , : ; --:> · rn · taes : leiS,; o escusada é'.a sua-preSença nesta-casa, e 
. . - .O 'SR-.: .MÁRcosA'lriotoo:.-..Eu·me conformo in- então :poderemos' .. d,izer ilffoutamcnte. que sãoim~ 
teirameilte com -a •opinião -do illustrà:deputaiJo ~o -proprios-para .o:alto empt'\lgo de deputado~~~· Mas eu 
Sr. •Maia,' . quanlo _AOS pri_neipios• em ;que se funda- penso; que; o 'honrad9 membro·o :Sr~ ·Ma.r.cos -An
mentou para dar o seu. voto, ainda·que a_._conclusão tonio •conhece '-4{Ue os Srs~ deputados'ecclesiastieos 
não sei a t.ió ampla como sustentou ·o mesmo senhor. satisfazem · a-• todos ~ os -deveres· do:.seu: sagrado mi
Os ecclesiasticos: nãQ . estão de todo _ immunes de nisterio, eaosdelegisladores;qnandocumprem:aobia 

:contribuir com• r os· ! seus.·seniços a bem 'do -esta.Jo, de:.misericordia::de. castigar: os ·que ._errão~ ;Eis o que 
elles podeiQ,tser empregadosJeiD seniço da-socieda:·- nós pre~ndemos,c· •~ ;·o que ~os •nossos constituín\eg. 
de c ciVil;_ c e -pça isso forão :etptessamente'dispen:- esperão ;dos~nossos :esforços,' desveJJos;- patriotismo.., 
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e adividade. Nada de contemplacões, senhores t Fa
çamos leis justas para bem da pátria. 

O SR. UEIMACT : ~ Reconheco que os eccle
siasticos têm por muitos vezes pegado em armas, 
como pondera o illustre deputado, e que não só nos 
tempos antigos, mas ainda nos modernos têm pres
tado aos povos, e aos governos assignalados ser
vicos, empunhando a espada contra os inimigos da 
refigião, e do 'estado, porém o illustre deputadô 
tambem deve reconhecer que nós agora não tra
tamos da obrigação de defender a patria, e a re
ligião, sobre o que ainda ninguem duvida. :Mos
trou-se que os ecclesiasticos não podem ser accu
sadores, nef!! juizes criminaes, principalmente 
sobre delictos, _-que trazem penas de sangue. Uma 
co usa é legislar, e outra é julgar, uma co usa é servir 
á nação, quando ella precisa do prestimo dos eccle
siasticos a exercerem cargos inhibidos pelos ca
nones. Com islo tenho respondido ao illustre de-
putado. ' 

O SR. CUNHA .MATTOS:- Sr. presidente, ainda 
estou nos mesmos princípios, que ha pouco emitti. 

Supponhamos que o povo do Brazil tinha eleito 
para deputados a um grande numero de ecclesias
ticos e que a maioria desta camara era composta de 
sacerdotes: deixaria ella de fazer leis, em que hou
vesse effusão de sangue? Não. Os Srs. ecclésias
ticos têm pegado em armas para defenderem a sua 
patria, têm occupado mtiitos lugares om tribunaes, 
em que se julgão causas de morte, sem cahirem em 
irregularidade. 

Os concílios prohibem a effusão de sangue feita 
pelos clerigos, assim como a prohibem feita pelos 
leigos. S. Pedro servio-se de uma espada e S. Paulo 
é pintado com ella na mão. Os padres dos conci-: 
lios, imitando a Jesus Christo, prohibem o máo uso 
das espadas e de fórma nenhutra o uso justo, ho
nesto e indispensavel destes instrumentos da morte. 
O accuzar. o julgar e o punir os réos de crimes 
atrozes, ~- dever de todo o cidadão, que a lei chama 
a esse enc:~.rgo; é nosso dever como deputados, é 
uma obra de misericordia que praticamos e pela 
qual Deus nos ha de premiar. 

O SR. REtNA.UT :-Torno a dizer que nenhuma 
prohibição têm os ecclesiasticos ·para intervir na 
formação das leis civis. Para defende~· as suas vidas 
e o estado em que vivem, são autorisadós pela lei 
natural e pelos canones ; porém para servirem de 
accusadores ou juizes, maxime em delictos de san
gue, não: está acabada a questão. · 

ao encontro do inimigc, neste caso o ecclesíastíco 
não viola a lei. 

Ora, além desta, ha outras · razões já indicadas 
pelo Sr. Maia, que não permittem que os ecclesias
licos possão exercer essa especie dP. magistratura. 

O apostolo muito recommenda que não se deâ-· 
vem do seu ministerio, ·para se darem a negocíos: 
temporaes-Nemo se unquam 'ltegot#s srecuZaribus,. 
etc. Se se mostrasse uma índispensavel necessidade 
de se empregarem os ecclesiasti~os nestes conse
lhos de jurados, talvez ~U· me inclinasse a ceder da 
minha opinião, pelo principio que já ponderei, de 
que, ã vista da salvação do estado, cessão todos os 
respeitos e nesses casos dispensa o concilio Tri
dentino; porém, essa necessidade não se mostra. 

Uma outra razão de igual peso, é o odio que re
sulta aos ecclesiasticos de exercerem esse empr"go 
de juizes criminaes. O mesmo apostolo os adverte 
sobre isso e lhes recommcnda que não dêm motivo 
algum de suscitarem contra si o odio publico, para 
serem ouvidqs na cadeira da verdade com aqueiJa 
attenção que merece a palavra de Deus. Como po
deráõ elles, exercendo o officio de julgar, subir 
com confiança á cadeira da verdade ? As suas pala
vras não terão aquella efficacia, que devem ter para 
produzir o effeilo e conseguir o fim a quo se diri
gem. Estas e outras muitas razões e argumentos 
fortíssimos que me occorrem, obrigão-me a susten
tar a opinião, de que olles· não devem nem poli em· 
comparecer como juizes nos conselhos dos jurados. 

O SR- CosTA AGUIAR:- Sr. presidente, o pri
meiro dever do cidadão honrado é obedecer á lei e 
nada ha a meu vêr que possa dispensar os ecclesins
ticos de se prestarem a este onus, que dclles se exi
ge, muito principalmente não havendo no olficio 
de jurado a menor sombra de ataque, ou offonsa da. 
santidade da religião, a que sempre pretendem ape
gar-se, quando se trata de exercet· empregos, que 
podem importar traball1o ou compromettimento. 

O Sn. MAncos ANTONto:-Fáz muita ditrerença 
fazer a lei e empregar ou applicar a lei: fazer leis, 
é evitar e prohibir crimes e fazer que não haja pés
soa que obre t;nal; c applicar a _lei criminal • . é}mpôr 
a pena ao dehnquente. Demais, eu trato dà., pena 
de sangue com especialidade ; e não sei se o eccle
siastico, ainda mesmo na qualidade de legislador, 
póde intervir com o seu voto para a estabelecer. 
Sab·e ·Deus. quando se . tratar dessa ma leria, qual 
s~rá a minha opinião 1 -

Torna-se.outravez a argumentar com a distrac
çao das funcções ecclesiasticas, ·no caso de serem 
jurados; eu já disse que se este principio· valesse 
para o menos, então com maior razão devia apro
veitar para o mais e deste modo não teriamos certa
mente o prazer de vêr aqui nesta camara tão wn
spiéuos · membros1 cujo nobre o filei o nem por isso 
devo julgar compromettido com outras obrigaçoes,_ 
aliás compatíveis com o seu ,estado. Além d" que?. 
se a utilidade publica, como dizem1 exige dclles 
este sacrificio ou díst.racÇão de suas funcções eccle
siast.icas, será possível que classifiquem o officio tle
jllrados na esphera de utilidade de indivíduos, ou_. 
de interesses particulares ? 

Não cumpre a todos <ls membros ·de uma socie
dade qualquer que a justiça seja · a!)ministrada 
prompta e imparcialmente 'l Não será até conve
niente aos m•Jsmos Srs. ecclesiasticos a sua admis
são no juizo dos jurados sobré delictos de abuso da 
liberdade da imprensa, · particularmente agora que, 
como devo suppôr; desapparecerã de uma vez o seu 
privilegio de fôro, em matarias que não sejão pura-

P~r consequcneia não póde prevalecer esse argu
mento qrie se trouxe. para mostrar que os· ecclesias
ticos não incorrem em irregularidade, t'!xercendo o 
cargo de juiz de facto . . 

.Para defender a minha vida ou a minha patria; 
quando é atacada pelo inimig~, não só · tenho di
reito, mas sou obrigado pelas leis divinas e huma
nas ; ent.\o eu posso pegar de uma espada e sabir 

mente espirituae~ 'l . , . . 
Quem se não d1strahe ·com o nobre, complicado

e difficil officio de legislador, menos poderà com
prometter as · funcções ecclesiaslicas no <lfficio de 
JUrado. ':feimão ainda com o fu\il argumento de pe
nas de ·sangue e do mais que se tem pretondido
ávançar muito fóra do estado da questão; mas onde 
estão! sen~ores. essas ~penas de sang'!_e nesta lei? 
Eu· na o veJo · nella senao -penas de' pr1sao; ·penas de 

36 
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condemnaçõe5 pecuniarias. et~., ainda neste caso, 
não são os jurados os qu~ apphcão as . penas ao fa
cto, elles apenas decidem se o facto existio ou não. 

Demais, não erão até aqui os ecclesiastícos juizes 
nas causas de seu fôro? Como então podem recu
sar-se a uma parte do officio que só aqui exerci tão? 
Nos juizos ecclesiasticos elles não só conhecião do 
facto, como atlplicavão a lei ao facto e com a maior 
ínconsequencta do mundo . querem eximir-se do 
menos, quando até agora ~xecutavão com prazer e 
sem repugnancia o mais L! 1 

Sejamos francos; senhores, alli o juizo era só 
delles, era juizo seu, aqui o juizo de todos, porque 
o jury não é outra co usa mais do que· a sociedade 
mesma applicada com precauções e restricções, 
mais ou menos seYeras ao exercício da ju~tiça,como 
a magistratura é o governo applicado á execução 
da lei. 

1\las, para qne cansar-me debalde? Tocou-se na 
questão por um lado .bem dive1·so daquelle por que 
eu o havia considerado; é, disse-se, para evitar com
promettimento. ou motivos de questões com os se"' 
culares, etc. Entendo, Sr. presidente, isto importa 
o me!:'mo que dizer nada de compromettimentos, 
os cvmmodos estejão só de uma parle, sem os in
commodos índispensaveis da sociedade!! l Não; en 
combaterei sempre estas e outras semelhantes 
idéas, em que possão appa1·ecer os menQres vislum
bres de egoísmo, ou de privilegios, sempre odiosos, 
introduzidos em favor de uma classe sómente. . 

o que lhe é indispensavel para sua sustentacáo e 
de sua indigente família, ou para aferrolhar, ou 
para nutrir o fau!;to e a.ostentação, bem contraria 
aos preceitos evangelicos de que agora se:-Iança 
mão, como se o evangelho proh1bísse que os ecele
siasticos servissem á sociedade onde vivem e -de 
cujo amparo gozão. 

Eu applicaría agora a sentenca do poeta latino, 
se fosse licito misturar cousas sagradas com o pro
fano:-Si vis me {lere: dolendum est primum ipsi 
tibe; tuttc tua me it1{ortunia lredent. 

Sr. presidente, o homem que serve bem aos ou
tros homens, serve bem a Deus. Não ha razão al
guma para que os eccleslasticos sejão excluídos 
por principio de seu ministerio; à constituição os 
não isenta, logo, se agora se admittisse semelhante 
dispensa, vinha a estabelecer-se um odiosíssimo 
privilegio, contrario â mesma constituição. Voto 
portanto pela suppressão. (.Apoiado geral.) 

0 SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, nada mais 
posso dizer depois dos sabios discursos, que se têm 
proferido nesta discussão, tanto a favor como con
tra a nomeação de ecclesiasticos para juizes de fa
cto em matcrias da. lei da imprensa. 

Eu não posso accresccntar mais nada e me le
''antei sómente para manifestar o meu voto, que se 
reduz ao seguinte: os ecclesiasticos não só podem · 
ser juizes de facto nos crimes de liberdade de im
prensa, como tambem juizes de direito, pela mesma 
razão por que podem ser senadores e deputados. 

Tenho dito tudo e assento que não é preciso pro
longar ainda mais esta discussão. porque o voto da 
camara já se tem por vezes pronunciado. (Apoiado. 
apoiado.) _ · 

Leu-se então, por se achar sobre a mesa, esta 

11 EHENDA 

Ultimo11 um illustre deputado os seus argumen
tos, com o receio e susto de que as palavras dos ec.:. 
clesiasticos não produzissem no animo de seus ou
vintes aquella effi.cacia de que necessitão, se elles 
fossem ou servissem de jurados, etc., mas quem não 
vê, Sr. presidente, a fraqueza desta proposicão? 
Não é a qualidade de jurado~, que póde influir ·para 
a persuasão ou não persuasão dos fieis, é, sim. o 
exemplo e a boa.comlucta dos Srs. ecclesiasticos; 
são suas virtudes, seus princípios de moralidade, 
os verdadoiros mo,,eis da persuasão e da edificação « Depois das palavras -funcção de policia- se 
dos fieis; sem isto não pó de haver confiança, sem accrescentem estas-em que se não comprehendem 
isto não é possível que suas palavras tenhão alem- os ofticiaes de ordenanças.-J/aia. » 
brada efficacia, ellas serão vozes ou sons perdidos Foi apoiada e logo o seu illustre autor mostrou 
nos ares._ . _ . , . . em um breve discurso, que não foi ouvido pelo ta· 

Resumm.lo po1s .mmhas 1deas, sustento a .em.en-. chigrapho, a necessidade deste additamen\o. 
da d_o Sr. yergueyro e voto que- os ecclesiasticos Como porém ninguem mais quizesse fallar na 

. ~ossao se.rv1~ de Jurados nos dehctos de abuso .da ma teria, julgou-se suffieiente a discussão, e, pro-
liberda~e de tmprensa. • . . cedendo o Sr. presidente á votação, foi approvado 

O Sa. TEIXEIRA o~ GouvEA :-Sr. pres1de!lte, eu o artigo com salva das emendas, as quaes todas fo
tambe.m penso da form~ p~r que_ pens!l_o tllust_~ ~ rào tambem approvadas. 
P!ecp~nante . Os eccl~~lasti~OS J_laO deiX~O de s~r Passou-se ao att. ao deste tbeor: 
ctdadaos e de estar su]ellos ' as leis da sociedade CI- ~ 
vil. Se tanto escmpulisão a ingerencia em negocios « :\rt. 3.o. ~o d1a. aprazado, a portas abertas. e 
que não sãojda sua profissão, então como não têm r~untdos o JUIZ pt:,esidente, o pr~~otor ~- o escri
estes senhores escru.pulo de se metterem com os vao, mandará o JUIZ lêr pelo escr1vao a lista geral, 
seculares, negociando com elles, procurando em- e, !"ecolhel_ldo em uma urna as «?edul.as, em que ~S: 
pregos e traficando por todas as maneiras ? Para t~rao escr1ptos os. nomes da d1ta lista, e_xtrahirá 
isso ha bulia que os dispensa f _ por sorte cento e ottenta cedulas. Estas serao D«?Va-

Eu não posso ouvir dizer qua a classe dos eccle- mente lança.das em outra urn~ e ~ellas extra~td~s 
siasticos se compromette e perde da sua autoridade sessenta, CUJOS nomes. forma~o a h~ta dos elegtvets 
entrando no conselho dos jurados, e que quando naque~le anno par~ o JUry deJuJgaçao.e o restofo!
prégar 0 evangelho. as suas palavras não serão ma a hsta dos eleg1Ve1s pa~~ o grande Jury._ Os ole!
bem ouvidas, etc. Não serão bem ouvidas, Sr. ,pre- tos em umanno só poderao tomar a servtr depoiS 
si dente, s.e o ecclesiastico que as proferir não con- de pusados dous. » -
firmar com o exemplo de uma vida exemplar as Logo que se abrió discussão sobre este artigo, 
virtudes que aconselha aos outros e se vender pelo pedio a palavra o Sr. :Paula e Souza e depois de um 
ouro o seu .ministerio sagrado, fazendo . um sordido exte~so -discurso, de que nada alcançou o tachigra~o 
e vergonhoso commercio de todos os olllcios da reli- pbo, por ser~proferido em voz uiui baixa, enviou -ã. 
giao, 9xtorquindo muitas- vezes ao pobre cidadão; mesa a seguinte 
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- « EIIENDA 

« Que se supprima o art. 3• .-Pauf4 e Sotu:a. » 
Sendo geralmente apoiada esta emenda e não 

havendo quem a impugnasse, passou-se â votação, 
na qual foi approvada. 

Entrou-se por consequencia no art. 4° nestes ter
mos: 

« Art; 4.0 Acabado este SClrteio, recolher-se-hão 
as cedulas sorteadas em duas umas separadas, as 
quaes serão Jogo fechadas pelo presidente; e o es
crivão lavrará termo de todo este acto em um livro 
destinado a esse effeito, e em outro lançará a rela
ção dos eleitos. · -

<< O juiz presidente mandará alfixar nas portas 
das parochias, e publicar em todos os jornaes a 
dita relação, para que chegue ao conhecimento de 
todos. » 

Posto em discussão, veio immediatamente á mesa 
esta 

<c EMENDA 

Proponho . igualnlente à suppressão das palavras 
-:-cento e vmte-porque ellils se referem aos ar
tigos antecedentes, que já farão supprimidos~ e são 
por consequencia de mais neste. Eu mando a mesa 
esta emenda. 

Leu, e enviou á mesa a seguinte 

{( EHENDA. 

« Este fará constar por-aditaes amxados nos lu-
gares publicos. - ~ 

« 2.0 Que se supprjmão as palavras-cento e 
vinte. - Rocha. »-Foi apoiada. 

O Sn. CuNHA. MATTOS :_:..Sr. presidente, a lem
brança do illustre deputado, que acabou de fallar, 
parece-me muito boa, mas talvez não sejasufficieóte 1 
O nobre deputado disse que alguns dos membros, 
que compõe os jurados não erão obrigados a estar 
nas cidades, ou villas, e que para seu conhecimento, 
e do publico seria preciso põrem-se editaes. 

Eu entendo que não obstante os editaes, será in
dispensavel fazerem-se avisos particulares áquelles, 
que houverem de servir de juizes, talvez nãQ tenbão 

« Que o art. 4o principie de modo, que se exclua noticia dos editaes; e deste modo deixaráõ de_. com-
a doutrina, que eu supprimo.- Paula e Souza. » parecer, quando forem necessarios. · 
, Foi igualmente apoiada por toda a camara, e p-or Julgada a materia discutida, procedeu-se á vota

isso posta â votos foi approvada, bem como a parte ção, na qual passou o artigo salva a emenda, a qual 
do artigo, que não devia ser supprimida. tambem passou. - · 

Saguio-se o . Entrou-.;e na 2• parte da ordem do. dia, que era 
<< Art. S. o Reclamando 0 promotor a convocação a- contin~aç~<! da discussão ~obre o projecto de lei 

do jury, e transmittindo a accusação e documentos do c~rso JUndu~o, a qual ~ev1a versar sobre o art.l6 
della ao juiz para a formacão do processo, este fará I e ultimo do proJeCto, e~~npto nest~s termos: . . 
constar ao ._ publico 0 dia é hora, em que se ha de . « Art. 16. A execuçao desta le1 deve . ter pnncl
proceder á eleição dos jurados para tal causa, e p1o. quanto antes, para que possa começar o curso 
mandará notificar o accusado para comparecer nesse JUrldlco em Março de 1~7. » 
dia, e igualmente o autor, se o houver. Apenas foi lido es~e artigo e offerecido á discus-

<c No dia aprazado sendo presentes o juiz de di- são, propoz o Sr. l\Ja1a a su~ suppr_e.ssão; e sendo 
reito,A · promotor, as partes, e o escrivão, que la- esta proposta geralmente apoiada, fo1 posta a votos, 
vrará}'o auto neeessario, se procederá á extracção e approvada. 
de vinte e quatro nomes da urna dos cento e vinte. Então pedia a palavra, e orou nestes termos 
Este~ fo1·mão o grandej~ry naquelle caso. A' revelia o SR. PAULA E SouzA.:-:- Sr. presidente, eu me 
do reo o processo seg~uá a sua mar~ha. » lembrava de propõr um artigo addicioóal a ·este 

Havendo o Sr. presidente otferec1do a palavra projecto, e exporei 0 objecto e o motivo. 
a_os senhores que se P!opuzessem fallar sobre o ar- Os nossos desejos, Sr. presidente, e os desejos de 
tlgo, levantou-se, e disse . . . toda a nação são que estes estabelecimentos se for-

O Sa. So . .\RES DA RocHA :-Sr. presidente, como I mem quanto antes. Talvez uma das razões, que se ~ 
eu já tenho alguma experiencia dest~ juizo, pelo possào dar para demorar a sua execução, seja a falta 
que. tenho observado na minha . província, e sei o! dos edificios proprios para assento destas escolas. 
que lá tem havido a este respeito, por isso quizera Ora eu creio que sem grande inconveniente póde-se 
que se acautellassem nesta lei alguns casos, que oc- prove1· a este artigo. . · 
correm. . - ~" I Ha em S. Paulo alguns conventos bastantemente 

Uma destas providencia.s é certamente a que deve l espacosos, e cheios de commodos, e occupados por 
prescrever a maneira, porque os juizes de facto hão um Ôu dous religiosos, e por isso já por vezes tem 
de ser chamados: porque diz o artigo (lendo) fará 

1 
servido de aquartelamento ás tropas, sem o·menor 

constar ao publico o dia e hora- etc. porém não diz 
1 
incommodo dos religiosos, que apenas occupão 

o modo, 11orque o ha de fazer constar aos juizes para 1 uma ou duas cellas. _ _ 
comparecerem. . . · . - I Que melhor emprego se póde dar a estes editlcios 

Ora nem todos os juizes residem nas c:ida~es. e , ao _menos por agora qu,e a necessidade urge, df? que 
aquelles mesmos, que têmnella a sua hab1taçao or- i fazel-os o. assento das escolas, em que se vm In
dioaria, achão.~se muitas . vezes ausentes por seus ! struir a mocidade brazileira l _ 
negocios, ou recreio, e podem muito . bem ignorar i Quizera portanto q:ue se declarasse nesta lei, que 
o que se publica por editaes : e como hão de ser j o governo fica autorisado para .. empr~g~r essas .ca
condemnados à uma multa, se não comparecerem'; sas,ebem _como -quaesquer . outros edific1os publlcos 
no dia e hora aprasada 't -- - · . ····• . . ·. · .· 1 para o estabelecimento destas escolas. 

Desej~va pois que sé declarasse neste artigo, pois\ Desta fórma não'só.se poupão grandes gastos por 
é o lugar proprio, a maneira ·. porque se lhes · ha de --~ agora, mas até com .· mais -brevidade se consegue o 
fàZer constar ~ ~a _do cons __ elh~~ se deverá ser P.or ; fim_, a que todos te_ndemos. Parece-me_ pois que a~
carta do escnvao, se · pov editaes, · quantos ··· d1as i tOI)SAndo-se o · ~ov~ro~ para_ lançar m!lo d~tes edi
antes, etc.. . - - : ... ; _ · fic1os1 <{Ue estão tnteu-amente m~telS nao só ao 
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publico, mas ainda a essas corporações religiosas, I precisando de · edificios para estes e outros muitos 
pois estão totalm.· ent. e desoccupa.l.dos, conseguiríamos. estabelecimentos de utilidade e summa necessidade! 
mais facil e brevemente a vp.iificação desta creação. E porque são dos religiosos, nada se faça nellell, 
Eu mandarei á mesa a minha proposta. deixem-os cahir de todo. · _ 

O Sa. Mucos ANTONIO :- Sr. presidente, eu Que bell.a _ doutrina ! Então nem se reedifi~o, 
penso de outra fórma, pois estou persuadido que o nem se hab1tao, nem se ven~em, nem se emprestao, 
governo não póde tomar os conventos regulares. nel!l· • · Como se conforma ISto com a moral evan.-
Considero, Sr. presidente, que tanto os particulares, gehca '1. _ _ • . . 
como as· corporações, têm em tóda a sua plenitude Demrus~ ~enhores, eu nao sei :q~e seJa prectso a 
o exercido do direito de propriedade. um só reb~oso um _convento com 1mmensas cellas, 

Portanto não se póde autorisar o governo, para !!l"~ndes saloes, officmas, c~rcas, etc. etc. A um re
que lance mão das casas dos religiosos, e lhes dê hg10so, que eu sempre considero como u_m ~oll:'c:m• 
outro destino differente ~o fim primario da sua ins- que quer desempenhar as regras .da ~ua mst1tmçao, 
tituição. Se aeaso os religiosos Jl.Or vontade quizerem só basta ter lugar para a sua h~b1taçao, e para orar 
ceder as suas casas, então mutto bem, mas tomar a DEeus._ . c _ 

1 
_ 

não u nao qmzera que a naçao ançasse mao dessas 
P~r outro lado parece-me, senhores, que este casas, que se acbão int~i~amente inutilisada_s, qui

novo artigo não casa bem com 0 projecto, de que zera q:ue «!.s mesmos rebgw_so~ fossem os pnmeiro~ 
tratamos; porque essa materia pertence ao governo: a ~rir mao dellas, a rest~tull-as_ prom~tamente a 
o ·governo está auto risado por esta lei para crear naçao, _de ·quem as houverao ~ ~ois cons1dero _es~a 
estas escolas: elle porá os meios necessarios á sua re_tença~,em que as tem,co!.Do IDJUSta,e contrana as 
execução: a nós não pertence apontai-os, nem lelS d1vn~as e huma~as. Na~ é_ favo.r.:, que elles ~a
'Prevenil-os. Portanto semelhante materia não tem zem, ass1m como nao sera viOlcncia, se a nac .• ao 
Jugar nesta lei. recu_perar ~sses bens. 

V · · - á f · rd 1 s lo r;; ( F.1s aqui como eu penso de um modo dwmetral-
. e1o en~ao mesa, e 01 1 a pe 0 r. _ecre a- mente oppos~o ao mo~o de pensar do honrado roem-

no a segumte bro. Todavia pelas razões~ que já expuz, julgo ex-
« PROPOSTA temporanea esta moção, e impropria deste lugar. 

« Que se decida. se convém nesta lei autorisar o O SR. CusTODio DIAS:- Eu digo que se deve 
governo para applicar aos cursos quaesquer edifi- tratar já deste objecto, para prevenir embaracos, e 
cios nacionaes, ou conventos. -Paula e Sousa.>> que se faça um artigo additivo ao projecto. • 

Foi apoiada. e entrou em discussão como emenda, A assembléa deve indicar, e decretar os edificios, 
tendo a palavra que se hão de appliear a estes estabelecimentos, 

0 Sa. Ltso CoUTINHO:'_ Sr. presidente, eu me afim de. evitar-se que o estado venha a fazer gran
opponho a esta indicação, que verdadeiramente é des despezas, com que · não póde. Se o governo fôr 
impro.pria desta lei; e só por esse motivo, mas não. fazer as casas,· que forem necessarias, então nem 

h daqqi a dez annos temos' curso jurídico! E demais 
porque deixe de con ecer que a nação tem direito nesse. caso deve a assembléa applicar as rendas n.e-
sobre os conventos religiosos- , · · 

Opponho-me a esta indicação, porque contém cessarias, para as fazer. .. . · ~~-
· lh - d · Portanto acho melhor declarar já, quaes são os 

materxa a eta o nosso proposlto, e que não deve edificios. deque se ha.de lan .. ar mão, ou 5~1·ão pu.-
tratar-se agora . Se o governo na execucão da lei ·d d ~ Q 
encontrar esse embaraço, e julgar que p" ara fazer blicos, ou de commum a es. ue quer .dizer um 

- d convento de frades, com immensas riquezas, para 
uso dessas casas prectsa e providencia legislativa, sustentar 0 luxo, e a ociosidade de meia duzia de 
f!!~. o propor~ então :"'por agora nada- temos com homens, quando todo o povo está na miseria! Essas 

· irmandades dispondo de grossas rendas, e appli-
Diz o illustre deputado que o governo não deve eando-as a fogueteiros. armadores,- ceriein>s, etc. 

lancar mão dos conventos dos religiosos, porque e os pobres morrendo á fome! .E: a mocidade sem 
elles têm o direito de propriedade! instrucção, sem educação? Isto algum dia foi espi-

Sr. presidente; esta doutrina é erronea, porque eu ritp de religião? Bonna Ecclesiasticortlln pat,·im~ 
não sei que propriedade têm os religiosos nesses i~ía sunt pauperwn. E gasta-se com os pobres? 
bens. De quem os herdarão'! Como os adquirirão 'l Não, senhores, gasta-se no luxo, na perversidade; 
Podem dispôr delles, e alienai-os? A quem os hão no fausto, e nas vaidades mundanas! Portanto não 
de deixar por sua morte'! . podem eer empregados estes bens melhor, do que na 

Estes conventos, e todos os bens dos religiosos, educação, e na" instrucção da nossa mocidade. 
Sr. presidente, forão doado;; pela . nação, ou pelos Tendo cessado a ·discussão; procedeu-se á vo_ta~ 
fieis, não em plena propriedade, mas só mente quantó ção, na qual prevaleceu a opinião dG ~r. Lino Cou
á administração, e applicação a certos fins de pie- tinho, sendo reprovada a indicação por se julgar 
dade: e se elles não preenchem estes ·fins, se já o conter mataria estranha. . . 
numero dos religiosos tem diminuído a ponto de Prop~z entã'o o Sr; presidente' se se julgava finda 
estarem essas casas vazias, e os proprios templos a segunda discussão deste projecto, e assim se ven~ 
fechados quasi todo o anno, como é que estes ho- éeu, resolvendo à camara. que, depois de redigidó 
mens se dizem senhores e possuidores ? · Es:o;es. bens oompet.entemente pela commissão com. as emendas 
devem re.verter para a nação, dondê sah_irão, e P.!ira vencidas, pasSasse á terceira discussão; · ·· . ·. · .. . : 
os herdeiros daquelles, que os · doarão com essas Teve então lugar a 3• ,.parte da ordem dq dia, 
clausulas, que se nãó lem cumprido. ' ·. qlle era a continuação da discussão do oprojecto 

Eis aqui como se entende esse direito de proprie- para soccorrer ·ás viuvas e filhas dos cmciaes mill
dade. de que se ostenta, e P!lra que se recorre. . , tares, a qual se acbavajn terrompida desde a sessão 

. Ha em Olinda, Sr.prestdent.e, quatro conventos de · 9 deste mez; ; ,;;.,: · ·: - , · · · ". · ' ' 
desertos; que ~tão cahindo ·em ruína; e a nação Principiou-se pelo§ 2<' da nova redacçãofeita ao 
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;:~~~:~~~~~~~o~~~Jra~~!~il:f.:~ ·· ~~~J!~:e;:~~n~!~~~~:~:~i~~~;::.···. 
CO~Ilé:ebido~,: · ... ,'< . •:L: ' ~;: ; : · -; :. ;~ - ,_-~:--·'' c :; -~ · · · ·.ri.'.!:. ~.na· ··~.· .... · ... n.·.~a· se.";;_us_o ... ,Ptem ....... ~.m_··. ' ... ·.'~ .. L.-P ...• -'sa.~. -... ' .. ·. •.·o ... bãno_ .. _sgal~-- ~-. so···~:.~.··.-mtããoo .. ,_ •.. s. -n·_;!~or· .. : .... ·.o·.~.-s'ma· ·, -

· t( · §: 2.0 ' Esle ' mési:Do 'JieneflCió é .eiteo&ivo áS ~ . •· t=> . -- . o. _ 
mãisf'viuvas~ 'imiãsSólteiras ~os ~fficiae~ _militares; nem , tem •-'Os~ metos-;rnecessanos. -Sé aea5o··se · -fôr · 
qüe eiio par-elles socéorridas, e -amparadas. » dar ess"es ineiôsf'$oldoif a viuvas; filhas ; mãis, e irmãs' 

X.Ogo que o .Sr. presidente decliÍrou: aberta a ~os - militares, entãó o sold(' do exercitcnlos mortos 
dis · 1 · · · S ·Ch S t · · será maior que o docexeiêilo viTo. Dar-se a mulher, 

cussão, teve a pa avra 0 r • . · agas • anos, ~- ã filha, á mãi; irmãsTLogo . serão• ehomadas -as =.. t~y:is · . d~. um breve· preambulo, enviou primas, tias, e avós~ •• · (Risadas nas galerias~) Isto 
não póde . ser. Em taes- casos ·direi: .quem , qóer; 

. _ . . • . EMENDA fazer tudo, não faz nada7 E' neeessario dar pouco, 
c« A.ddição ao: }0 artigo da ultima redaccão: 'Pflra haver _que dar : do contra.rio fiça tudo redu-, 
• -Não se -comprêhendem na presente . disposicão zido a pal.avras. P'orUJ.nto e!! _proponho a sup. pressão 

as viuvas dos offici.aes mortos na ·guerra, ou por deste artigo. . . ·.· . . . , . 
elfeito dos eombat.es; as quaes venceráõ o meio O Sa • . QUEiaoz Cu~EIRA :- Sr: prestdente,_ -~o!-1" 
soldo · de . seus respeétivos maridos, seja qual :v~to c~:mtra a: ~uppressao d~ste artigo •. Se o pr()J~Cf.!ll 
fôr O tempo. que houverem servido, não exce- nao tlV~SSe SidO alterado COm as ':m.~ndas, q~~ 
déndo a 35 annos ; pois que deste numero para: se fizerao, . eu talvez fosse dess~ oplD.lao ; pore,I!)i 
cima deveráõ ter meio soldo da patente seguinte á logo qu~ por esta .nova Jedacçao ~e declara; __ qne 
ein que _faUecerão seus maridos conforme a mesma este .meto ~oldo é como ~emuneraçao ~a parte . de 
lei.- Chagas. » · . . · serVJ_ÇC?s, nao ~e -póde d~ul!-l'_de o ampliar. S~ este 

; . .· · . . . · d .. · substdio se da como· prmCipio de_rl!muneraçao de· 
Fo.1 hda . na . mesa. e apo1a a, segmndo-se a serviços já ~está em outra classe differente: e como 

fallar . . , , . . . . as mãis,- e irmãs são chamadas a participar:~-"4esta 
O :Sa. SouzA. F UNÇ~ :- Sr: prestdente, esta remuneração~ -devem ·necessariamente · ter''~ bem 

addição é muito· j~sta, . eu a .sustentarei.. Pá.r~ce direito ao beneficio, que · agora se · faz por 'Sem e
muito fóra da razao que se não faça uma dis- melhante titulo. Demais não ba cousa mais justa 
lioC?ção enlre a viuva do militar, que. morreu_- no. do que soccorrer a essas pessoas. uma vez que, 
meto dos combates, ou em consequ~nc1a ~~ fertdas tendo estado debaixo · do amparo do official. ficão 
nell(ls recebidas_; e a·daqueUe; que falleceu no seu reduzidas á miseria pelasua morte. ·Tornoa-dizér: 
leito por molestla natural. · · . se o projecto não. tivesse sido alterado, · como foi, 

. .N lei das re_forméls gradúa os soldos ~s refor- .então alguma razão havia . para excluir estas 
mados_ conforme os seus annos de serviços, e .a pessoas, rrias ·comose assentou que' este S()ceorro 
vi!i\"a cd~quelle militar. que morres.se em· combate, fosse contemplado como parte.- da · remuneração 

-t~~do menos de ~ aonos de st:rv~ço; conforme o dos serviços ~o militar, deve ser . mais ·amplo, e 
qu~ se a,Ç~a~ , venCido n~sta · Ie~ vmba _a_ ser bem chegar a maiS. algumas pessoas. . 

-:&1.!?9'»~~~~~~~a, e ~e mu1to pe1or cond1çao do ~ue Leu-Se então a seguinte 
"aqtlelli; CUJO mando tendo, 20 annos de . serviço · · 
'ti~.~ ~-·.J.f!ll. l~~i .. do no_ set.tleito, .. e nã.o ' .como ..... o outro, « EHENDA: 
co~s armas na mao. ·· . · « . Pr~ponho ·a suppressio ·do 2° artigo.- O de-

·. Eti:.êoncordo pois com a emenda, que vai re- pulado Dias:-:-»- Foi apoiada. · . . . _ . . _ 
mecilài : esse -defeito .ó.otavel. Eu,quererei sempre O SR. CusTOmo Dus :~ Sr~ ·presidente, quando . 
que ·S.e · ·attend.a com. di_:~tineÇã.~ ás_ famiüas dos . . . d . 
cida~ã~s; que se sacr_tficao pe~ pat_!l_a. , .. · se .declara que este · soccotro · entra ein parte a ' 

,Y .. 0~0 po. rt_a. nt~. pel.a i ~m. enda .. add1t 1va. _ . _ remuoeracào dos serviços; jã. é parà · Iigi~illlar de 
-- ·· alguma sôrte uma ''pensão, · que a nação dá'só em; 
. O ,Sa~ Coo.\ Lrros :::Sr. presidente, eu apoio atte!lção c ao -estado .··· de · ~esgr~ç_a; · .. em:. que ~n~~ :a 

a _emenda dó Sr. Chagas Santos, - por .ser baseada familia de -um benemento ·militar, que · sel'Vl.e :a : 
em .justica.-O governo detérminou por um decreto sua . patria ; mas 'não é_~ara· dar 'direi~o de beran.Ça. · 
qi1e ás víuvas dosomci~_es, . que morressem na. ex..: aos parentes desse m1htar. Esta le1 é de mera 
pêdiçã() ·~e , P~m~~;~~uco~ foss,em~coD:~empladas . por equida«!e. de. ~~r~ caridade. e pór issonão _ p~de 
esta: maneira· • . Ora a assembléa , nao deve:ser menos chegai> a. taD~a gente. ; : . . . _ _ ·- ,· . .• . 
gener~sá.; ; (:Áp~~~~o~ . }~p,oi~dÔ•)~ ·A: e~en:da .deve, A .nação naf) ·_tem, está · empenhada, nao p~de 
pássar: é JUsta;. :.e .sab1a. _ A. . oa~ao deve ~er · rec~- ser tão generosa~ como.devêra, e como pudéra ser, 
nhecida e. generosa: parà' as· fannlias daqu,elles, , que se os' roubos públicos, se . as . de~pl)ias . énorm~s, . que 
se 'dediCãó ~o setJ._. se,viÇo, e por ella . ~acrificão .os se têm feito em obiectos. da sua:ruiJia, a ·J,lã~ ti~; 
eorrniuidos~ e· a;,:~da_ . (ApoiadO:~. ) , .. - . · c ... .. · -· vessem reduzido ao estado de miseria, a que · a 

· ó j:ia.; ÀIA.aéõs · AN.TONio : ~ .• :;r~ • presidente, · .. s.ó vemos reduzida. Se algum, dia el!~--)e -~mir: ~es,te 
tenho à pond.erar: 1lma ~?OUSa:. . Q. art. 1°Jâ P8.$SOU estado de desgraça, ella attend~ra melhor áqo~ll,es,. . 
e :esta e~El~da nªe póde u .çontra o_v:enctdo., que se distinguem. em a ~ervu: bem. ( Apom~o • 
. . ;0.~ Sa;;:PaltsmENTB ~_,..Porém póde:formar ' outro apoiado.) . . - . . . . . ._- . ~ - . . ~: , . . 
artigo. · .- . . · .. · .. . . · ,o Sa;. Soui.&>FR.A.NÇA:..,-Sr.,presidente,euestóll 

:· Como .. · ni~guem . ~e .• o.ife~ce~se a .· fallar: .• COII.t_ra, pelas · razões • do· ill'!stre p~e~pina~te:. ·.Que. á.s .. ~ãJs~ . 
procédeÕise~ ,á ,votaçãp •. e .. f~i ' approyad4)0.o . ~t~go ,e .. irmãs,: dos .· offiCiaes . mih~~''' C{U~; ,por.' J:D()~: .. 
aa~tiy,o ,~~ .::: S~~ .Çbaga,s, ,,Saot~s, !!~!a .a l"(;lda~o. destes:.:ficão :·desamparadas;c S:aQ :_dignas:,de, ;_: C~D!'"'; 

j~;~~~~i~f·t~~:~1tJk~!l~.~-- .;c:b_r~ - ~··. · ...• ~-- ~:~:~~!d~dee:~ri!~s~e;Js;~~,p~~~~f~~~~~ul~. ~ 
.-.Q~S~ .;Cu8Ton10 , {)J,Ls<:~ ·Sr~ ,!presid~n~~ ,eu. nã.o de • herdeira~' dos· ,seus; semços;; seJa o_,_.. chamaaas,a. 

-pô'üoi~t~;~, &en~~(•nas: ' circ~mstan-· participar• _deste: bê~~~~~:~i-nij; ;r~:.cçD1~'!~~ 
~~i;· 
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que ,por _ estLalteraç~o .qué , ~~fez - ao' projecto, ·corro á. sua mãiincllgente. e que viria deba~o- do 
venha _ esl.ei:subsidio a .madar.- de. natureza. ; sea -uoico amparo f · -Ora. se .a irmã não está na ·: 

Qua:Qdo - se-accre~ntou esu._ clausula, . ,teve-se. ,mesma razão da mãi, ,nem por isso deve_ ficar pri
em vista , cobonestar, e justificar de c~rto ·modo _vada deste beneficio, quando ~lle não p~de ~ecahir 
esta ·despel!l, q1,1e sobrecarrega ~ - ~açaoi- a~ qua1 n_": IJl~lher,_ filha __ ou mãi; _: p«;~rque _tambem _ tem di~ , 
não . é obngada, por força de r1gorosa JUS~Iça, a re1to a con.lemplação dos s,erviços_ do seu _irmão e 
e~tes socco~~os, como _todos temos reconhecidO. fica· em r1sco âe morrer no deSaJApar~, VISto que 
_ Se os m_1htares, as~1m -como todos _os empre- l~e falta aquelle que lhe prestava os alimentos in-

gados publ1cos, e mais classes da naçao, querem d15pensave1s. · _ _ · - · _ _- -
ter segura a subsistencia das su(,ls _família:; depois Disse o illustre deputado ~ue a _remuneração dos: 
da -~ua _ morte, têm o mei? eflicaz do IJ:!Onte-pio. serviços aos miü!-Ares, já esta regulada por lei; mas 
P_orcm co~o est~ est;a~e~ec1mento, e mu1tos ou~ros que ten;t·a matena ~este_proje~to com o que se ach~ 
am~": _se nao ac~ao m_1~1ados _entre nó~, - e_ mu1~as determmado. na _legJSlaçao antiga 't Es~a lei não vai 
famtlias _de offi~taes. mthLares Jazem n~ md1genci~, I rev_ ogar a let da_ remuneraçã<_» _de ___ serviços, que fica 
como fo1 patente a osta camara por mnumerave1s em todo o seu VJgor; esta lei é provisoria até que 
J·equcrir11entos, que aqui se _aprese_ntarã~ remettidos s~ .estabeleça o monte-pio militar, de _que a assem
pelo governo, além de m111tos fe1tos d1rectamente blea se ha de occupar, logo que lhe seJa possível. 
a camara,_ assentou-se qu~ se devia dar •!~ rem_edio O 911e eu preten.do é igualar e equilibrar· este be-
tempol"ano, e soccorrer Já a essas fatLthas, amda nefic10, que se va1 agora fazer, de tal sorte, que, · 
que comalgum sacríficio da nação: e para que estes na app!icação, não se deixe de contemplar aquellas 
soccorros não fossem inteiramente gratuitos, accres- pessoas, que por sua condição se acbão no mesmo 
centou-se essa condição de serem considerados parallelo para com o espírito da lei de beneficencia. 
como parte de remuneração de .ierviços, não para Que_ se propoz a carnara fazer r.om este projecto! 
que constitua direito para aquelles, a quem pas- Soccorrer ã indigencia das famílias dos militares! 
sarem _esses serviços, mas para que as pessoas, Qual é a família do official que, sendo solteiro, vive 
~ue participassem desle boneficio, não viessem com sua mãi, a quem &accon-e com o seu modico 
a · gozar de dous favores ao 1~1esmo tempo, um soldo 'l Não é esta mãi? Qual é a familia do official 
por esta lei, e outro pela let da remuneração solteiro, que tem em· sua companhia sua irmã don
dos serüços militares. · ~lla, a quem amparava'? Não é esta irmã 'l Logo, 

· Ora entendendo-se assim a lei certamente se para preenchermos o fim da lei, devemos chamar a 
não póde concluir o que pretende' o illustre dt'pu- U!Jla e outra a participar deste favor, do .contrari& 
tado, que sustenta o artigo. A nossa hypothese na o attenC:Crom~s bem a~ seu fim. 
é particular, .e não entra na _regra ordinaria da . Ora, es.ta raz~o por s1 só erl\ bastante; porém! 
remuneração de serviços. Voto portanto pela sup- an~da mmto ma1s avulta pela .clausula, q~e lhe fo1 
pressão do artigo. adJecta, de se levar em conta este beneficiO na re-

. - . muneração, que pela lei lhes couber, desses sem~ 
<? Sa. Cm'HA- 1\hnos :-Sr. prestde~te, pela pr1- ços. Portanto eu sustento a doutrina do 'artigo. 

meua vez· fallo nesta camara contra mmha vontade " · 
e logo é contra pessoas pertencentes á classe mili- · O Sn::_CUNIIA 1\IA'!'Tos:-:~r. presidente •. as -._vil!-' 
ta r. As remunerações achão-se estabelecidas por v~s !3 ma1s dos officu~es m1l1~res, têm mmt~ mats 
lei. Até ao auno de 1790 os officiaes de todas as dtre1to â beneficenc1a pubhca do que as ·1rlliãs . 
.graduações, tinhão direito' á recompensa de servi- Estas !'odem ~er herdeiras da propriedade dr. irmão, 
cos: os de cavallaria .rrozavão de maiof' vanta"em mas nao têm JUS a recompensas do estado, segundo 
que os da .infantaria; 

0
mas em virtude daquell~ lei; as,l~is agor~ ex- istente~. ~erdade ·é que ~s mãis fi..; 

ficarão suspensas as remunerações (visto .o au- cav_ao exclmdas ~o bE·neftc1o do monte-p1o; estabe
gmento de sold? _qu~ então_ se fez) aos officiaes su- lec1d~ pelo a~va.ra de 16 de Dezembro. de 1790, m~s ., 
balteroos e cap1tães das tropas de. pé. Se agora se a_ naçao _ braztleua, que estende a _mats longe a sua 
estabelecer que as mãis e irmãs de todos os ofliciaes gen~roSldad~ e ~abe fazer ~.sua ddie!en_ya entre os 
sejão remuneradas, poucas serão as rendas ·do J'lS~ . me~It_os ordmanos das ma1s ·e_ das nmas, quer-se . 
tado para estas remunerações. Voto portànto con- dec1dU' a favor daquella.s, exclumdo por ora a e~r.as. 
tra-o artigo. . o. Sa. 'cosTA AGUIAR :-Senhores~ . eu não me 

· O SR. -LINO CouTINHO :-Eu me levanto, Sr. pre- ol\:;,orei. a_ que fação out!as quaesquer declarações, 
sidente, para sustentar o artigo e vôtar contra a e restr~cçoes neste proJecto, comtanto que pas_5e 
stippressão proposta pelo _Sr. -Custodio })ias. Eu este a.rttgo, de que agora se t~~ta- O filho, s~nllores, 
não sei porque razão se prefere a mulher do militar é obr!ga~o asusten~ar sua ma1, quando m:uss~nd() 
á sua mãi, tamb.em viuva, pobre e que estava de- esta ~ndtgente, de Idade provecta, ;e ?esamparada. 
baixo do seu immediato amparo. . _ _ (Apo~do.) ~u ~ustento, e. susten.~re1 sempre, que _ 

' Logo que se falia em, remuneração, meus senho"" as maiS, e uma~ ~os offiClaes mllttares, devem ser 
res tanto ou mais motivo tem a mãi-do militar chamadas a part1c1par destes soccorros, comtanto 
co~o a sua mulher. Porque· motivo dirão que es~ que se mostre,- ~e esta vão vivendo debaixo dose11 
tem mais direito do que aquella? Porqueihe lava à~ ampa~o. As ~oes _que acabo_u de expender . o 
roupa, lhe f~zia a comida e ·era companheiranos Sr._Lmo·Coutmho, saosemrep:Uca:' a·humanidade 
seus trabalh<is T Quantas vezes -lhe não prestou sua assim o ped~. . . 
mãi ig~aes ser-riço_s ; quanto não' ~astaria ~a sua , ! Lembrarei ~ui a ci!~umstancia, e é, qu~ a maior · 
educaçao, quanlos ~ncom!Dodos e cu1dados _ n~o e"?- parte dos offic1aes. ~llitares ~ntre nós são · solteiros, 
p:eg~u com a- sua mfa~~1a 'l Q_uem tem_ mais pn-- e qu~_ as pessoas, .IJue _maiS os ac~l?P~à.0.7 '' e 
vlleg10s do que uma mat; (Apoaado, apotado.) Por- formao as s~a~famll1~s, -saoas suas .m~;e :umãs. 
tanto~ se acas~ se confer~ este soccorro em y~rte Portant? se ISto . n~o · fizermos~ ' a let ~e' pouco 
de ' remune!açao d_!" serviços · á m~her - do mihtar, prestara, um graJ!dlS~liDO !lumero destas IDlSeráveis~ 
porque . razao se ' na o · ha de" confenr. o mesmo · soe- . ficará na mesma mdigenc1a, em que,se acbaf e a sua 

- • ~ - - :r,:'- -. . - . 
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SESSÃO : EM~ -"1:.1-DE''!' ÓSTO DE jf.826- -. fi.{ 
~~=0fó~~h-~~!:cid!!, ~~res~~~~~npt=n: ~~~~!ã~ ~'i~!0p~:t!.': :Oo~a~~~d?:e ::!: 
não duvidarei.admittir outras restricções, que- _C{'r~ pensõ~s. que ~. antigo governo. prP.Stavasêm 
tomem esta lei menos p~sada ao estado, limitando-se guardar ;muitas .-. vezes .• as verdadeiras regras :de 
po!.,.. exemplo o beneficio a um terço do soldo! ou equidad~~ Porém ·daqui não se conclue que o .estado 
enomdo-s~ algumas_ outras clausulas, porém deixar d~va alimentar toda . aquella gente . que o militar 
de. repa~t1r com !gualdade por t_odas aquellas 

1 
alimentava, e favorecia. · _. _ . ' · · · · 

mts~rave~, que estão n~ m~mo- grau de conte~~ ' C~ncedamos gratuitamente-que o estado tem essa 
plaçao, 1sso nunca ~pmare1 com toda ~ energta. obngação, mas -atLendamos, que não tem a moeda 
Voto por consequenCJa contra a suppre~sao. -- precisl! para estes gastos. Deveren:tos.pôrum tributo 

· O Sa. SouzA FRANÇA, :~Sr. presidente, eu Ja para ~ompletar-se a somma necessari_a para es~ 
expuz a historia dos- motivos, que derão lugar a despeza 'l Acaso _tem'"~e ca!eulado a sua 1mportanc1a 
este projecto. Houve nll: _commissão, que o redigio, em todo. 0-.B~azll? ~ entao !!Omo ~ que só levados 
quem se lembrasse de propôr uma medida pro- deumprm~Ipiodeeqwdade,eJm~elhdospelosno~sos 
visoria, para que por um . de~reto da assembléa bons deseJos, havemos de am_pliar e~ beneficio a 
fosse o governo autorisado a prover a estas infelizes todas as pe~soas, que pódt:f!l vu a cahu C}D desgraça~ 
porém · como eu sempre fui inimigo de medida~ pelo f~~leCiment«? . dos militares? E serao sómente;.~ 
provisorias, e indeterminadas, mostrei que 0 melhor as.fam1bas dos mll1tares, as que soffrem em desam- , 
e~a fazer-se uma lei geral,"· e que nella se preve- paro 'l . - · _ 
mssem os -. casos, e se ·estabelecessem as regras, _ As_ outras classes de. s_erVJdores do estado nao~_ 
porque se houvesse de conferir este soccorro. est~rao na mesma ~o~d~çao? Se a~aso attendermos 

I~ tambem mostrei a' ra~o, porque se trouxe um~amente. ao ~rmci_p•o da equ1dade, dev~~emos 
aqm esta clausula de ser em remuneracão d~ parte entao ampliar e_ ta lei -a to~as aquellas famibas de 
de serviços : e como ainda se argumenta com esta h~nrados ~mp_rega~os pubhcost q~e !JClualmente 
clausula? Senhores, a lei daremuneracãodeservicos VIve"! na JDdlgcnCJa, e na m1s':r1a, porque I.?es 
militares é ,muito distincta desta, não iica revoo-ada, faUarao aquelles, que as amparavao, e soccornao. 
nem . alterada · por esta, . que se está fazendo. Logo Eu ·· con!teço al~umas •. Concluo s~tentando . a 
não se tragão semelhantes fundamentos. Além de suppr_e~sao d~ art1go, p01s A sua _doutrma é contra 
que os requerimentos, que forão mandados pelo o espmto, ObJecto, e fim desta lei. . 
governo, e os que se têm apresentado nesta camara O Sn. LtNo CcuTtNHO :-Sr. -presidente, eu vou 
os quaes todos têm_ sido pi·esentes á commissão, nã~ sustentar o q!-'~ disse, ~ defender o artigo, e para isso 
fallão em remuneração de scrvicos, pedeJD sómente ser-me-ha lJCito exphcar os meus argumentLs, que 
soccorros e alimentos, allegand"o o desamparo e a parece não forão bem entendidos. - Quando eu 
pobreza. _ . . ' all~guei o direito de . herança, -não foi para que 
... Tudo o que se tem dito, é bem pensado, e é filho qUlzesse - que s~ fizesse aqu1 uma de~laração dos 
dos bons desejos dos illustres membros desta camara, gráus, a que de_v!a compe_t!r este soccorro, que se vai 
porém não_tem applicação ·aoobjecto, e fim da dara essasfamlbasdos_mthtares,comoquizpersuadir 
presente let, nem se . compadece com o estado das o ~~nrad? m~mbro :_f?I sómente ~ara mostrar que a 
noss.as -finanças; que muito devemos ter em vista. ma1, ·e a uma d~ mihtar, que ~~ao susten~~da~ por 
Porem: se , apezar de tudo a camara se inclina a ter eU e, e que faz1ao a sua fam11Ja, merectao ' Igtial 
em consideração mais _algumas pessoas, além das conte~plaç~o c~~o a sua mul~er e filhas. visto que 
viuvas, e filhas orphãs dos officiaes militares .então as leis anuqmssimas da sociedade como taes -as 
farei differcnça entre a· mãi, e a irmã, e votarei só conside~avã<? _na. rep~rtição - dos seus bens. Bem se 
por parte do artigo~ · como parec::eu indicar o illustre .-vê que Isto~ - muito dlffere~te de querer. estabelecer 
dep~tado o . ~r:_ Cunha ~altos: _e nesta ~onformidade _uma escala tgual ~ que a l~1 formou _ para a _ her~nça 
serei de opmtao, que as mms tenhao parte neste do~ bens. do falleCido : e disse qu_e esta razao ~nda
beneficio, mas que elle se . não possa estender ás mAIS se confirmava pela clausula msertanoproJecto 
irmãs. . de reputar -esta pensãoocomo .uma. parte da remu-

neração _ -dos serviços militar~s. lsto. basta para 
--O Sa. VERGUEJRO :-Sr: presidente, nem sempre .responder a uma_ parte do discurso do nobre depu.;. 

a caridade effectiva póde corresponder á caridade tado: quanto a outra~parte, res~;~onderei agora. 
sentimental, !por· muttas razões : -eu -só tenho agora Se não -está calc_ulada - a 1mportancia destas 
uma em lembrança. Se ' quizermos dar muito, e a pensões para se não. poderem :conferir ás -rilãis e 
muitos, nada daremos _a ninguem; Esta é uma irmãs dos officiaes ·militares, ·• tambem não ,está 
grande regra, -- e _-por .isso eu antes restrin~iria, do calculada para se concederem · ásviuvase·filhas, e 
que·- ampliaria este _beneficio, para não ncar em- então . não _sedêm a -umas, nem:a -.outras. Demais 
palavras. Neste -principio me fundo para iotar pela Sr. presidente, estas :pensões não se multiplicão: 
suppressão do artigo: Todavia eu ainda tenho· eu entendo-que só se conferem. ás mãis, e irmãs na . 
outras razões pal'a assim pensar. Diz.;;se que a:mãi, falta -da ~iuva,; . ou- filhas, e por ·consequoncia -a 
e -irmãs dos-oftleiaes têm direito de herança e qUe differença não : póde montar , a tanto que :metta 
-por •isso · devem ser chamadas a participar deste medo. :. , __ _ ,, , :•.' _, .. _, . . _,, , , : __ -
beneficio. . ' · ' ' _ , O: p.rojecto é bem restrieto nas condições, com que . 
-Se esta razão prevalece, então devem tambem-ter manda :·dar este ··meio -: soldo: . é· preciso - que ·. as 

parte :nelle todos os : va:rentes,~ que -pela .- lei • são- ·beneficiadas• por · _elle estejãoo. nas :.circumstancias -
chamados ,á herança, ·· Jsto é, . todos os que estão marcadàs, isto- é; que sejão·pobres; honestas; não 
dentro do decimo gráu. Logo, semelhante argumento tenhão outra pensão; officio;-; ou .renda, .de que se' 
não tem ,força. Lembrão-se tambem das regras da alimentem, . e : mais; que -tudo -convém -,.que ., essa.s, 
remuneração : de ser.viços militares; mas jã muitas mulheres:mostrem; _que -vivião:debaixo da immediata: 
vezes se .teút-:dito, •e :demonstrado, que' por .esta le~ protecção, . e .· amparo '.dos·; íalleei~os:::-:-do l contrário , 
se-não. pagão: ~erviços;- •socco_~~-áqu~~s pe~,: não•: O:projecloTnão .manda:dar! indiStinc~~nte, a; 

,_. . - . · - ·-
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torto e a direito semelhantes pensões : manda dar p~r cuja contemplaÇão se prestão estas pensões 
a: quem merece, e está nos termos do mesmo pro- alimentares; Seo-offi.cialfoicasado, nãopódeentrar 
jecto;, . _ . em duvida que as pessoas que lhe forão mais 

Agora, se o· executor da lei abu!a d!l sua m~elli-, affectas são .a sua mulher e filhos, ao menos taL é a 
gencia, e vai estender a sua detemunaçao a capncho, presumpção, porém se o officíal:- não fói casado, e 
não posso responder por isso. E se ha receio dessa viveu · com sua mãi, ou irmãs, são realmente estas 
arbitrariedade, então digo que nos deixemos de fazer as que se deve suppôr terem tido a preferencia no 
leis, porque ellas bão de sempre ser interpretadas á seu amor. Quantos deixarião de casar só para poder 
vontade do exec•Jtor. Ora, sendo assim, poderá soccorrel-as ? 1\letta cada um a mão na sua 
avultar em muito mais a despeza do estado 'l Não consciencía, e diga se estas razões não valem. Com
eertamenle, porque o numero das pessoas, que em tudo o que se nos pondera a respeito das urgencias 
rigor são aqui contempladas, não póde montar a do thesouro nacional, póde muito-sobre o meu 
muito. animo, e por isso eu seguiria o voto do Sr. Souza 

Falta-me tocar na ultima razão, quando o honrado França, partindo a contenda ao meio, e concederia 
orador compara a famílias dos militares ás dos mais âs mãis sómente. { Apoiado, apoiado. ) Assim 
empregados publicos. A isto direi, que logo que parece-me que se concilião os extremos; 

,,appareceu este projecto, eu fiz a mesma reflexão, O SR. QuEIROz CARREIRA:- O argumento do 
que agora fez o honrado membro : e propuz que fosse illustre deputado é ÍO\"encivel A_ maior_ parte dos 
geral para todos os empregados publicos, e pelos cidadãos só se casa, quando_ vê que seus pais e 
mesmos princípios, que avançou agora o illust~e irmãos têm meios de subsistençia, e podem dispensar 
deputado. Porém que se me respondeu, Sr · · pres1- os seus socorros : aquelles, que conhecem que seus 
dente 1 Respondeu-se-me que este projecto era pais precisão do seu amparo, não casão. preferindo 
provisorio. que era um remedio filho das circum- o amor filial a todas as outras paixões. Isto é o que 
stancias, que o governo nos tinha enviado muitos acontece geralmente. Portanto olhando-se por este 
requerimentos dessas viuvas e orphãs de militares, lado,_ as ruãis e irmãs estão nã mesma condição 
que era necessario contentar a est;J. classe, pois esta- das consortes e filhos. Para que se falia aqui na lei 
vamos em guerra, que esta providencia era urgen- da remuneração dos serviços militares 'f Nós agora 
tissíma, e que depois se proveria ás outras class~s, não tratamos de remunerar serviços, mas de prestar 
muito principalmente pela organisação domonte-pto, alimentos e soccorros. 
que se deveria levar a comprehender todas ellas. 

. E como é que agcna se falla em empregados 
publicas ? Pois esta razão não valeu então, e vale 
agora 2 Os empregados publicas estão na mesma 
razão dos militares, e na minha opinião devem ser 
igualmente contemplados, quando se fizer uma lei 
geral, mas o projeclo, que estamos a discutir, não 
é para elles. é para os militares. Portanto não diga 
o homado membro, que não attendemos ás outras 
corporações. que servem ao estado. Tenho respon
dido. como entendo. 

O Sn. CusTóDIO DIAS :-Eu tenho que esta lei é 
de caridade, e não de justiça rigorosa, e parece-me 
que este principio tem sido sustentado nesta camara 
desde a·l •discussão do projecto. Ora, se é de caridade, 
digo que a caridade tem lambem suas leis, e suas 
regras : não se faz sempre, faz-se quando póde ser, 
e quanto póde ser. Reconheço que os filhos devem 
alimentar as mãis. e irmãs, e mais pessoas da sua 
consangüinidade, que precisão dos seus soccorros, 
por~m essa obrigação não -ph;;sa para a nação -por 
morte 'desses homens. 

Nem se diga, senhores, que esta lei é toda de ca
ridade, que esta p~nsão é um puro favor. que a 
nação vai fazer. Não é assim, Sr.- presidente, a 
nação tem alguma obngação para nssim praticar. 
Nós temos na constituição um artigo bem expresso, 
além de outros muitos,- com que eu poderia argu
mentar. Temoson. 4ldoart.l79.(Lendo o artigo.)
A constituição tambe-m garante os soccorros publi
cas. E não serão soccorros publicas estes, com que. 
se vai matar a fome a uma classe inteira de pes
soas necessitadas, e indigentes, por causa da mesma 
nacão 't A nação tambem garante {Lendo ) a ifi
strÜ.ccão primaria e gratuita a todos os cidadãos. E 
que ·mais direito tem a mocidade brazileira a esta 
despeza do estado, do que as famílias daquelles va
rões, dos que se sacrificarão,.pelo estado, e que por 
isso jazem nos horrores da miseria? , 

Senhores, embora, outro seja o sentiQlento da 
maioria desta camara, eu não cesrarei de levanta.
a minha voz debil, c empenhar todos os meus es
forços a favor destas desgraçadas. Não terei a fra
quez_:/de desistir deste empenho. Embora cederei a 
respeito da exclusão das irmãs, porém quanto ás. 
mães militares, nunca deixarei de pugnar com
tódas as minhas forças. Minha· mãi, ,,senhores,-é 
parte dQ meu todo, ella repartia commigo da sua pro
pria substancia, alimentou-me ao seu seio, ,esta di
vida . nunca se paga, ella exige um reconhecimento 
eterno. Quém não tem ~stes sentimentos, mostra que 
nunca col}heceu os· carinhos de uma mãi, por- ter 
tido a desgraça de ser exposto na roda dos engeiia-
tados. (Apoiado, apoiado.) . . . 

E-quantos precisão "que a nação lhes preste algum 
soc-eóno, e · ~omtudo ninguem delles se lembra 1 
Quantas familias :vivem na indigencia• porque os 
seus- chefes pelo amor da sua patri11. se sacrificarão 
por•ella:, forão perseguidos, deportados, ou mortos 
p.ela: mão ferrea do despotismo, e ds. tyrannia ? 
Entretanto, Sr. presidente, ajnda .. ninguero se 
lembrou:- nesta casa de pro pôr soccorros a esses 
desgraçados, que soffrem por amor da nação. Talvez 
seja p-elo temor de vir a soffrer igual perseguição. 
Pol!tanto não me digão que se deve _ampliar este 
beneficio ãs, mãis e irmãsdosmilitares,.nãosão O, SR. VERGUEIRO:-São por certo muitolou
só• estas; que precisão; -Não se- póde dar a todos, vaveis-os sentimentos, que manifesta o illustre de-· 
d~se • o que, póde ·ser~,. Firme nestes · principios · putado, ~ estou intimamente convencido, que iguaes. 
msteutarei a minha emenda. sentimentos, professão todos ·os membros desta,au-• 

O'SRA)noatco MENDES:'-Sr. presidente •. en estou gusta camara. (Apoiado geral~·}Sãó estes;osrsentF-· 
persuadido que: estalei tem por. principio o -reconhe-· mentos de tod(}s os bonsceidadi.1>s; porqti~aquiÜe)'' 
cimento,·da•!nação~' e <por fim •o1soccorro .. áqaellas: que .não ·. é.; bom 1ll!Jo;.tambeín nãoté.boJD1cidadãO'; 
pessoal',:,qtte'liAis•caras forüo·, aos·o~iaés· militares. '( ..4poUuliJ -gerolmerite.J Porém ,, ~.., •• ,preSidente I' é: 
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por ·estés sentimentos_ que a,.camara deve deliberar' estado-por :ora não_ tem lugar;- e que a ca:.. 
sobre o ea.;o e~ quesl.ào? Deveremos nós consultar mara. dos • deputados á vista da representação . que 
sómente os sentn~e!ltos dos no~s.?s corações, qua_n~o sobre· este objecto ·lhe fizera o supplicanté, 'alle
se trata de conc1llar a CC?ndíçao do~ que pre~1sao gando promessas de protecção feitas pelo respectivo 
soccorros do estado em as crrcumstancras apertàdas, encarregado de ·negocias deste imperio entendia 
em que se acha o mesmo estado 'l Não_ certamente, que devia sollicitar para seu esclareci~ento · res.: 
é. preciso attender _a muitos e diversos pon~os, é in- posta do governo ao quesito seguinte: - QJando 
dispensavel combiDal-os, porque, como Já tenho Julga ·o governo que poderá ter lugar· a admissãQ da 
dito' devemos fazer o que pudermos, e não o que proposta -da ·companhia visto. que .o supplicante 
quizermos. . não foi indeferido definitivamente? E inteirado o 

Sr. presidentP, eu já aqui tive oecasião de fallar mesmo augusto senhor do contendo no dito officio 
destes deveres recíprocos dos pais para com qs ordena:me que responda a V. Ex. para ~levar ao 
filhos, e destes para com aquelles. Já fiz ver. ( ~o1s conheCimento da mesma camara, que não havendo 
não é a primeira vez que se argumenta dos drreltos, lei alguma que obrigue a admittir indiscriminada
e obrigações), que as obrigações dos filhos para CO_!ll mente semelhantes propostas, e sendo as ,desta 
os pais. posto sejão as mais sagradas, que se possao transcendencia sujeitas á immediata vigilanciado 
imaginar, tinhão o seu principio no reeonhec~- governo; julgou este por conveniente s11spender ó 
mento e na gratidão, quando as obrigações dos pa1s despacho definitivo na conjunetura actual, sem se 
para .com os filhos nascião immediatamente da na- abalançar a prefimr a época, em que as eireum
tureza. e principiavão pelo facto da procreação. Se stancias permittiráõ o que hoje n&o consentem, 
eu não temesse ser tedioso, e sabir da ordem, eu porque infinitas vezes escapão aos calculos da mais 
tornaria a expender a mesma materia para con- perspicaz política. 
vencer o illustre deputado, de que essa obrigação « Deus guarde a V. Ex. Paço, em 14de Agosto 
de alimentar us pai& e irmãos, posto que muito sa- de 1826.- José Feliciano Fernandes PinheiJ·o.
grado para com os bons cidadãos, não póde invol- Sr.Iosé Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.»
ver o dever, que pretende inculcar, da sociedade Foi remettido á commissão de commercio. 
p_ara com.el~es, por serfilhadagratidão, enão de « Illm. e Etm. Sr.-Accuso a recepção do 
rrgoroso d!re~to. . omcio de V. Ex. de 12 do corrente com a represen-: 

.Quanto ao· argumento, que deduz10 do art. 179 tação de Francisco Dias de Castro, em. que se 
da constituição, devo responder que esse a-rtigo ha queixa de lhe ter negado a mesa do desembargo do 
de se entender em termos babeis, e é isto o que es- })aço a insinuacão •. que requerera a doação, que se 
tamos a fazer. () projecto já foi approvado na 1• lhe fizera de Üm predio nesta côrte, e participo a 
discussão, e foi approvado em geral, porque a con,.. V .. Ex. que na conformidade do dito omcio se re
stituicão autoriza a assembléa para prestar esses mette na data deste á referida mesa a mencionada 
soccorros. do contrario não passaria ~ 2• discus-·- representação, _para consultar ~obre o seu con
são. Agora trata.se de entender esse arttgo dacon- teudo. O que V. Ex. fará presente na camara dos 
stituicão, e empregai-o bem, e sobre isto é que voga deputados. 
a disêussão. . . . << Deus guarde a V. Ex. Paço. ·em 14 de Agosto 

Estamos examinando, quaes l1ão de ser esses de 1826.- José Feliciano Fernandes Pinheiro.
soccorros, a quem, e por que fórma. A constituição Sr. 1osé Ricard_o da Costa Aguiar de Andrada. l>-
maada prestar soccorros publicos, mas saibamo~, Ficou a eamara inteirada. · 
qu_a~s hão de ser, e de q~e s.o~corros falia a const!- 1 Entrou-se na 4:• parte da ordeín do dia,·que era a 
t~uçao. Tambom a eonslltUIÇao manda attender as apresentaéão. de pareceres, projectos, e indicações 
finanças do estadoo;.e deveremos p_restar ~occorros e logo o.Sr. Cunha Mattos, por parte das commis-
por (.as e por .ne(as, ~6 porque o art1go as~tm se ex- sões de constitui cão e auerra.lell este ' 
prime'? · · :- • · · ~ 

.Senhores, .se não fosse o enorme clejicit, que nos « l'ARECEil 
consta haver no the!ouro, que duvida poderia haver 
em ampliar mais este beneficio; porém no. estado, 
e~ que a nação ~e aeha, não podem«?s dar tanta ex
pansão aos senhmentos do. amor fihal, devem pr~
valecer os · do amor nacional, ou ao menos combl
nal-:os, . e conciliai-os. Portanto eu insisto na sup-
pressãodo artigo. -. . . . 

Como ninguem ma1s pedrsse a palavra, Julgou-s.:: 
sulliciente · a discussão e passando-se _aos votos. fo1 
o artigo approvado na parte, que eompreh~n.de as_ 
mãis de offi.c: 1es militares, sendo exclmdas as 
irmãs. 

.• Le1L então o Sr. secretario Costa Aguiar os se
guintes 

« Ã corp.missão' miÍ:ta de constituição, e. guerra 
vio o requerimento do Candido Germano Padilha., e 
outros . militares da província de Peruambuco, em 
que expoem, que ha-vendo sido elevados a diversos 
postos pela junta temporaria dogov~rno de Goyanna~ 
e· pela do· governo provisorio da· provincia.:de Per
nambuco, farão igualmente adiantados na sua car
reira por proposta .do tenentecoroneUosé deBa_~ros 
Falcão, eommandante geraldas forças desta ulhma 
província, e da Parahyba empregados na campanha 
da Bahia~. onde prestarão relevantes serviços a. favor 
da independencia deste imperio, coadjuvando a ex
pulsão dás tropas l~zitanas, que a ~CCUJ>avão. 

I!( Allegavão ma1s que os seus pr1mmros accessos. 
.forão approvados pelap9rtaria .da. secretaria de es

. ;~ ·mro. e Exm. sr:-Subio ã presença -~e Sua tado dos negocio~ da guerr~ datado,de 9 de Ag()sto 
- Jtl~gês\àde 0 imperado~ o. o~ei9 'de V!: Ex. de Jl «!o de _ ~822 •. e os ultunos_ pare~alm~nte confir~ados, . e 
corrente •. em que refere, que requerendo Fulg~nc10 que quan.do ~menos o •. esperavao a~a!lcarao,.os da 
·ate.gara.y' a · necessaria licença ··para •se · effettuar sua : pronnCia, . e do se1o .. de suas familias, e:-e~et
uriia· sociedade :de ·capitalistas, que tem por fim a terão-os ~ara: esta Côrte_.. O~de . Se COnSian'II.O,-.a 9 
navegação· e· exploração d~ rio · Amazonas, :~vei-a. ·mezes, set~ dos:quaes estlVeraoi sem receber. sold~~ 
Poí: 'despacho· no livro da porta desta secretaria de e no. fim deU~, em menoscabo dos post()s,oque Ja 
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gozavão, forão reduzidos pela portaria de 12 de F e- governo :esclarecimentos sobre o uegocio dos sup
vereíro ·do corrente anno aos postos de sargentos, e plicantes, afim de que a camara delibere com a jus--
outros a cadetes, dando-se por motivo destas re- tiça, que convem â sua causa. . · _ • 
duccões o não apresentarem titulo deconfirmacão. cc Paço da camara.dos deputados, SO de 1ulho de 
Dize·m mais os supplicantes que esta falta de titÚlos 1826.- Bernardo Pereira de Vaswncellos.- José 
é filha das circumstancias, que têm occorrido na Lino Coutinho.- Lucio Soares Tei:ceira de Gouvêa. 
província de Pernambuco, e que o § 2° da sobredita -Antonio Francisco de Paula e Bollanda Caval
portaria prométteu os decretos de approvação. canti de Albuquerque.-'-- Francisco das Chagas 

cc Tambem dizem que sempre servirão com honra, Santos.- Raymundo José da Cunha Mattos».
que nunca forão traidores ao soberano, e que es- _Foi approvado.sem impugnação. 
meravão em cumprir as ordens dos seus superiores. Entrou em discussão.o parecer da commissão de 
Ultimamente queíxão-sc das privações que soffrern fazenda, sobre o requerimento de Carlos Iosé de 
ausentes das suas famílias, e com vencimentos mui .Mello, tutor dos orphãos filhos do desembargado 
diminutos, e requerem o castigo de suas culpas, no Gondim, o qual parecer fôra addiado na sessão de 
caso de serem criminosos, ou a demissão do servi co, 10 do corrente mez. E logo que se fez a sua leitu-
quando sejão tidos como suspeitos, permittindo-se- ra, teve a palavra, ·e disse' .. 
lhes o recolherem-se â sua patria, e que no caso de 0 Sa. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE :-Sr. pre
ós julgarem innocentes, se lhes confirmem os postos, sidente, eu nã~ entendo, o que quer dizer este pa
que tão briosamente ganl1arão. Observa a com- recer •. Que se autorise o governo para dar alimen
missão pelos documentos que os supplicantes apre- tos a estes orphãos t Isto só J>Or uma lei : e ha de 
sentão: Lo Que com effeito alguns delles forão pro- se fazer uma lei só para este fimT O governo deve 
movidos a diversos postos pela junta temporaria de saber· o que ha de fazer, assim como a nós cumpre 
Goyanna, e pela ~o go':erno provisori? em épocas a~- obrar segundo 0 nosso devm·. 
terwres, e postenores a data da menc10n_ada portana Eu não entl'o no merito desses infelizes orphãos, 
de 9 de Agosto de 1822, que outros forao propostos .nem na justica, em que se funda o requerimento; 
com_ accesso pelo tenente coronel José de Barros antes tenho toda a razão para me interessar pela sua 
Falcao, commandante geral das forças de Perna!D- sorte; poróm eu não sei, se o meio, que a com-
bucoeParahyba,empreg~dosnacampanhadaBahta, missão propõe é legal, o o mais proprio. . 
e confirmados pelo presidente 1\lanoel de Carvalho . . . • . · , 
Paes de Andrada, que•os mandou publicilr em ordens Diz 8 commlssa? 9ue se autonse o governo para 
do· dia, e pagar-lhes os soldos, . que lhes competião: prestar esse subsidio, e _ao mesmo tempo. declara 
a. o Que o genei·àl Francisco de I .. ima e Silva os re- q.uc os ~ocum~ntos, qu.e mstruem o requenmento, 
duzira ás praças, ou postos, que exercitavão antes amda nao estão. legahsados t L?go parece qu" a 
das suas primeiras promoções. E porque aquelles ~archa, que devia propôr a seguir, era fazer lega
supplicantes, que forão promovidos pelo governo hsar esses d«?cumentos, antes d«:; In~rpôr o seu pa
de Goyanna, e junt"a provisoria de Pernambuco, não recer: Legahz~m-se .esses serVlços, .de que. se faz 
mostrão que a proQosta desta junta subisse á au- menç~o, e entao .o governo fa_rá aJlpl!cavel a remn
gusta presenca de S. M. o Imperador, nem os ti- neraçao dos sernços extraordiDa~os. 
tulos de ·confirmação, de que trata a sobredita po::- . Ac_ho portan,to que a c~mara nao póde tomar co
taria, títulos que deverão ser requeridos, e apre- nheciment!> desta supphca, !JU6 só pertence ao po
sentadosdentro do periodo de um anno, como ares-- derexec~tiVo .. O gov:erno é q.ue deve declarar a. re
peito das tropas da2a linha se acha determinado na muner~çao,. que a let dotermma para estes serviços 
ordem regia de 28 de Maio de 1795, que commioa.a e por Isso ~u opponho-me ao parecer. sou de voto 
pena de baixa áquelle, que o não apresentar, po- que 0 .requ_!lnmento torne ao ~?v~rno, po~que a sua 
dendo por conseguinte, e quando muito ser consi- m!ltena. nao no~ pertence. E .se acaso _nao houver 
derados, na generalidade, dos officiaes, que 05 an- l~I, que tenha a~;autellado este caso, entao a resolu
tigos governadores, e capitães genernes interina- ça?, que sobre. el~e se tomar e~ favor de!õses or
mente approvavão, e a quem abona vão soldo em p~aos. deve ser e~ fórma de proJecto, e como tal 
virtude do decreto de Z7 de Setembro 1787, que discutido e remettldo ao senado. Eu penso desta 

_foi· derrogado pelo outro decreto de 20 de Outubro maneira. · 
de 1790,não mostrando aquelles supplicantes, que O SR~. Sou~A. FRANÇA.: -Sr. presidente, trata:..se 
forão propostos pelo .commandante das forças de do re~..íerimento feito em nome de quatro menores, 
Pernambuco e Parahyba, e confirmadas pelo pre- filhos de um homem,· que fez muitos serviços ã stla 
sidente Manoel de Carvalho Paes de Andrade, ordem patria, e que, talvez por isso morrCJu pobre. Este 
imperial, que conferisse a esta a jurisdição de pro- varão e sua mulher fallecerão dentro de um ínez 
mover officiaes de patentes, e· conceder-lhes os pouco mais ou menos, _e ficarão os seus filbos._em 
soldos respectivos, existindo aliás o sobredito de- totál desamparo. C~mo o quê ell~s_pretend~m, e'ó 
ereto de Z7 de Setembro de 1787,.que declara que que lhes póde serVIr nas tnstes cucwnstancias, em 
os officiaes interinamente approvados pelos gover- que ficarão é um soccorro pecuníari<i para seus ali• 
nadares, e capitães generaes largarão . os .. postos; mentos, veio o negocio a essa camara. · . 
logo que forem outros pelo soberano nomeados, - A' vista disto disse a' commissão, que o governo · 
existindo igualmente o decreto de 20 Outubro de seja autorisado para prestar estes soecorros, uma 
1 'i90 e as portarias de 24 de· Fevereiro, 2. de Maio:, vez que se legalisem ·estes documentos,. que se 
e 30 de Julho de 1823, quedeclarão não serem estes aj_un!ão.ao requer!mento.JLeu_ p~rt.e do p~ec~~-J · 
provimentos da eompetencia dos governadores, 0 Ets-aqm o .que ent.ende a commtssa!). e para assun 
'que é conforme á portaria de 9 de Agosto de 1822, ,o pensar, ft!nda-se, ria constituição.. . : .. . ,. ·-,--!o: 
não se mostrando os motivos, que o general Lima Que diz a constituição 1 Diz que 1.ó se possão dar 
teve pàra remetter os supplieantes para esta côrte, aquellas recompensas. oi arcadas por lei:' ~- t~~ós 
nem se conhece.ndo as razões, porque o governo alguma lei;'"que.ma!que estesso~orros , ~m .. re.~ii

'aqúi os .conserva: E' de parecer que peção ao mesmo neração de ta~ serVIços;! Não ... cer!imJen~.e;.,.Log~,~ 
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prop~sta_- da co~são ,cimen\a-seno~ ~~!in'*pios -___ Por isso .-e.u digo,,,que se !açauui~Jeigerai, em_ 
cooshtuCionaes, poiS quer que .o governo faça da que se e~tabeleção .as regra,s,_ e as quantias, com 
sua parte o que lhe pertence, e a asseJilbléa o _que que ._ s~ ll~_o_ d. ~- - prem1 __ ar ____ os_ serv1ço_ 5 extraordinariosi 
lhe compete •. O governo ha de c~nheeer da legali- para a v1sta _ della . 0 governo . se dirigir _em ta 
dade destes do(!umentos, e esclarecer:. !los sobre .o assll!Dpto_, ou se espere ~e sejão l~galisados estes 
fílCto, e o corpo legislativo auto ri sará esta . despeza. ~erVlços, ._ e por elles se arbitre por lei a conveniente 
O~, não foi exLr~nha a. commissão a idéa de que remuneração pecuniaria. Porém fazer-se uma le~ 

e~ta al!torisaçã~ s~ se podia ~8-fer por· uina lei, po- na qual sé decline que o governo fiéa autorisado 
rem nao a qmz apresentar Ja a esta camara. por a dar até certa quantia a estes menores, iioeaso de 
ser a primeira vez, que se offerecem taes assúinptos serem verdadeiros, e legaes os documentos que 
e por .ter sido praLica seguidaatéagora emmateriils apresentão, isso nunca·. . . · . 
a,_nalo~as!. approvarem_:-se os pareceres, ficando as- Este desembargador f~z servicos muito extraordi
commlssoes, que os .dao, encarregadas de apresen- narios na Bah_ia; comoé_bem"notorio, e não póde 
íar os -projectos de lei, de que dependerem as re- entrar em dunda que merecem uma remunera~o : 
soluções tomad~s em consequencia desses pareceres poré~ p~de entrar e~ duvida, se estes, que a re._ 
approvados •. Portanto se a camara approvar este, a querem sao seus propr10s filhos, se são todos ou se 
commissão organisará . o projecto de lei, e não seja falta algum, e_ a que gráo sobe o merito de&tes ser
essa_ a duvida. - . viços ; ora isto não nos pertence, estas diligencias 

.Eis ·como encarou a commis:~ão para este negocio. são do poder .executivo. . · 
·Não ·ba lei a!guma para remuner~ções pecunia~ias Por ' consequeocia se este requerimento veio do 
por· taes ·serVlcos ; e os menores nao pedem hab1tos governo, eu me lembro de propôr que elle deve _ser· 
nem commendas, nem tit.ulós : pedem alimentos, e de novo r~mettido ao governo, para fazer legalisar 
o governo não está autorisado a dar-lh'os sem ap- estes serviços, afim de que com -pleno conheci
provação do corpo legislstivo. Decida-se pois a manto da sua qualidade, e importancia arbitre ·a as
mataria principal, e depois trate-se do modo de fa- sembléa com um decreto a remunera~ão extraor
zer effectiva · a _resolução da camara; Eu defendo o· dinaria q.te se julgar conveniente. Isto é que me 
parecer, e sou de voto que a sua execução de·ve ser p_arece em regra. 
por umlllei. O· Sa.' LtNo éouTJNao : -Que pedem estes me-

O Sa. CAVALCA.NTI DE ALBUQUERQUE:- Senhores, nores pelo intermcdio de. seu tutor T Pedem remu
não é este o unicõ caso deste genero. Ha muitos neração dos ser_viços extrao~dinarios .de seu {>ai, 
itifelizes'orphãos, e famílias inteiras em miseria, por não. pedem remuneração de servicos ordinar1os. 
terem fall~cido os seus chefes em pobreza, fructoda . Logo o prime~ro passo que deviãÕ dal' era 'lega~ , 
hon~a! dl(,p~obida~e; e_ do desinteresse, . com que hsar estes serviços,- pela . estação . competente, de. • 
serVIrao ásua pa.tna. ·. ··• · ... .· . . · · .. ·_·_. · sorte que . estes docum~ntQS fizessem fé plena":nesta 

Eu não quízerà portanto que o govérno fosse au-.:. camlua, e p~r elles se pudesse de~retar à justa re:.. 
torisado por úma lei ' singular para esse casc(só- compensa, nao só porque nem . todos os seus meín- c 

mente, nem sei, se tal proceder é. muito e:iacto e bro:; estão ao facto de!;!ses serviÇos, ainda que eu e 
conforme~ Estabeleça-se antes· uma c0n-sign~tção, muttos outros possamos atlestar, mas tambcm por
para que o governo·po5sa com ella soccorrer a esses que .uma . deliberação desta natureza não pódé dei~ 
'militares; e. aos <lutros, que se acharem em igual X!ir de assentar ~obre dadi?S certos,}egães e auth~p.; 
condição•; .,isto ·é o que eu julgo dever fazer objecw tlcos. · · · · ' · .. ·· 
de uma lei. · · -~ - · O. desembargado~: Gondiin, Sr. presidente, fez 

Eu já -propuz um projecto'mui: simples para soe:- muitos· e . relevantes serviÇos á causa da itídepen
correr as'familias donnilitares: :não agradou; e es- dencia e_ do i~perio : elle ~ontribuio. muito para se 
tamos à discutir'outró;· que não sei quimdo passará• proclamar amdependene1a na minha província. 
Ora. · essa medida, - q~e · eu propUZ) ' então só para E!(te honr~~o brliziléiro ; foi: bom magistrado; bom 
a classe militar, é a que eu queria que se amplia·sse pru de faml11a, finallnente f01um grande brlizileiro, 
a _tod~s ·as,. outras ; e ~uardando-se,.. 11s regras, que e os seus serviços são bem ' conhecidos, porque fo
eu apontei, nem servuã de grande }leso ao estado, rã o· patentes ; ·_ portanto sobre a remunera cão não 
nem deixaráõ os neef;S~itados de .ler algum allivio póde :·haver duvida, mas é~preciSQ que marchemos 
aos seus vexames. Se acaso se ba de fazer uma lei, emiófdém,-- e com as solemnidades; · que requer um 
entãp,; .s.ej!l IDais ampl.a, e. comprehendá .ll todos os semelhante' negocio. A legalisação destes serviÇos 
que se , acharem nas mesmas circwnstan:cias . . Eis não ha de ser feita nesta eamara, nem a ella per
a.razão· porque e11 m,e, opponho 'ao:pai'Eicer , da. com.;.. tençe. N9s temos tribunaes par~ ta~~ diligencias, e 
missão. ' c . . . ' · • . · c • . • - • . . • . por .·_ elles é que deve passar pnmerro : parece-me . o Sa • . .VERGUEIRO :·_;:Sr. presidente~ eu approvo- -~ois que ~parecer _nã~}~stã _m_uito em fór.?l.a~ . 
em, geral ,a ,;doutrina'· do . parecer, e tampem estou _.0 f; a~ . TEIXEIRA DE- GouVE~: - Per@tt~~s~me 
persuadido que o modo; · porque devemos ;proceder, · _fa~er. uma _peq:uena _. ob_se~açao. ·.O . re~~;u,enmento 
é 9 de ~a.}ei, -~e .. passe ,por _tod!)_s os ~amites de. yeto mst:utdo com. mUitos -doe.u~entos;de_CJUe. s_e 
q~alCJúer I)Utra lei. Poréi:i(o .que me;! -parece ·é_qúe ~ ' ,faz men~o n~ parecer da commtssao; e ~stes ~ocu
commissãó, de certo _modo úiverteua ordem que se mentos Jâ forao'presen tes a() governo com o ,reque .. 

~e~e:!r~~t~. : 8q~e~~,~- ·~~~~-'-~.~-i~fi~4o;: ·~ ·~~~~Ú~: t~fu~~:;~ !.~;~:~;~~;~;~;~;~~7() ··· -~~v~r.~~~~;~~. _-
es~ , r~~~~ra~11; .. _p'e,cun!~~a,; ~ _.c~~~ to, ;qu~:. nªo; ~ - , ~ogo~ digO - ~u, ~ es~es :d?c~m~n,tos~ nM d~~en,~~~ 
e-~Ceda. Ç6~~a : . ,qullUti,a, . ~~p~~S, iJ~ : !~gll}l~a!f()~.()S Se~- , . ~e , 1t~va=.lega}is~Ç8.0, D~JA d~ ~~C!e,~e~~O ;_:p.~~ ~e 
Vl~O.s. )s~:' ~-, . o. q?-~,. D;l~ ·pl).~ pa~e~,epl>JeC~O , pr~ppo p~BÇl.Sas~eiXl cde~~as · fOf!U,~~Idad~ ,]lara:aAP-~ :;vàli;.. 
de uma lei. A · Ie1 Só.; deve . marcar .esta p~nsao, ... e· dade;·o' governo; .antes ile :o 'rernetter ~os . térialieito 
oa~a ;.J,ll~Ü,S _;, :..P?r«it1~ ,-~·~',:m~i~j- é ~:!}_â,~,~~~~~~~' do; :P~~: ~~~s' : :#~~~~)~C?,~P~~~~t~K-'~1i~~ ,~~~ós , 
go!:~~~~,; ,~.-n~~~ as~~e~~l?-~;- . · :,:·-::~: . ,._, ., ;;_ .· que o =governoqoando- se·quer'litfo~~3~~~~~ ~;'~- -
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· · ~:.~#~i/~g>~!~;l=~~!1!~11Ji-:~~ti~"''@ 
sUbaltcl'Das;·e consUlta OS tnb_onaes. ': ·x "' · -c• . •• •• ·' ' ' ' . CODeedegrt()(laa~sas·-7honras, ,. ·fllle·envolYerem: (leso.: 
:~·Lôgó qíieis~· pão;piílt.iêQu~.'é'.~Pé>nlnà. íiiô' auytdâ P~ ~a;~P!~~";'cíu~n~o . •_noaver.}e_i; g~e~a:de.signê '41: 
d~s 8ery~~õs; '.Jie~ .d~s d~cUme~tos; que: os_ eom~r.~- tax~;· ~as ·"qua!:ldo . nao · hoover}e~;; ,essa' pa~ . d~
vao multo maiS· devendo ter· a necessana not1e1a mercê, r~lat1va"fl ·despeza do estado, e dependenre 
desle:tlnado ,desembargador,,quejfoucosdiaúntes- da approvação da· assembléa. _ •. _ · ~-. '-i · -. , ;:.. 
de . mo,riei~,~oi '.' nomeado · senador~ Estou portanto, ·•· Pórta_nto, eu estou•·na .()pinião de que ao •goV'!*Bo 
~rs.uadiqo :· q_lle , o ~nico ~~tiv:o, '{iorque ~ gov~rno compete ~aclarar se estes"l'~içOs sã~ dign'os dé-,~: 

, no~ reiDette~.:esterequenmentu, e o , versar elle.~ muneraçao, fazendo-os pnmeuolegabsar e á assem• 
bre reoiÜrieração pectiniarià, qué não·_está acautel'.;. b.léa pertence · arbitrara;pensão correspondente~,., , . 
lada ,porleL· . . . . _ _ · .. · ~eio imlão á mesa· a seguinte · .• ,,. · ·· " ~-.. ~:,.. .,: 

··Por conse11uenCJa est~u persuadido. que nao-ha · · · · ~. . ·· • · •:-;:<: ;~., . ~": ·:;- "~· 
necessidade ile fazer legalisar estes serviços, certo « IIIDICAÇÃO · · , '~·- ~,.; 
de que virá isso o ser uma mera solemniCiade, de- . · · · · . _.- ...,-,:· ~ ::·~:~-·"~' 
morará o exito deste negocio, e obrigará a estes . « ~ndico que o parecer da com~llSSfl~.;~Ja.:,~~ 
orphãos a despezas, que elles não podem fazer. stttmd~ por este outro-Que ~e envie•ao· g9:y~rJI:.~t'!-r 
Nada direi sobre o parecer da commissão, pois 0 reque~Jme!lto para que, legabsados os ~f:.VIÇOS; e_x~;.:: 
meu· fim • foi chamar a altenção da camara a esta traordmar10s, o governo decrete a remuneraçao 
-reflexão que fiz. · pecuniaria. dos ditos ~erviços, sujeitmdo_ dep~i~ á 

.· o· . ··s . s · · F · ·. o b d d' camara a d1ta decretaçao, para obter a approvaçao 
• • R; ouu RANÇA:- que aca a e lZe': 0 na conformidade da constituição, art. 102 § 11.~ 
1llustre dep~tad? é 11}01to_ bem supposto, é mutlo José "Lino. ·~Foi apoiada e entrou em discussão 
b_el_!l ponder.-.do • _ porem_ nao passa de uma suppo- com 0 parecer tendo a .palavra : ·· · 
siçao, de uma ponderaçao. E a camara ha de pro- . ' . · • ._ 
cedersegundo uma s11pposição, por mais bem fun- . O Sa. 1\IAY:-Sr. pres1~ente emquanto _eu n~o 
dada que ella seja' Não por certo. A com missão v1r a conta geral da receita e despeza do 1_mper1o 
pelo contrario reconhece que estes serviços não es- · apre~enlada nesta camara, ~slou _persuadido que 
tão legalisados como dev1ão e é esse 0 principal se nao :Póde tomar em cons1deraçao·este e outros 
embaraço. Pois póde-se dispensar a habilitação de requor1!Dentos de semelbante nature~a • .. , 
herdeiro, quan4o se trata de remuneração de ser- Perf!l•Lta-me a camara que eu refltcta_ quf) i!.Ptes 
:Viços? A camara é que ha dedeclararo vaJor, que de ~ahlf!J!OS d_!'sse passo, todas .. esw., ducussoe_s , ~ 
l!UeS têm? Ha de dizer: valem dez valem vinte, ~.eliberaçoes sao extemporaneas, e de alga IDa .fórma 
~te~ -f!'.' > · _ · ' Irregulares. _ · ·. . . . . , - · . •. , . 
~;~Q.[po,der executiVoé que tem essa atlribuição : E ·. :Talvez . que .esta c minha singe~a: , d~N'.~ra@o , oll 
se:n1sto tod~s .estão concordes approve-se o pare.;. a~tes esta duytd!f- qu~ e~ POildero! ~~e1te c~ntra 

-·~~!~~~ comlllissão. ~trate-se depois de ver o n1e.io mim alguma t!ldisposlt,o • talvez nao . !lsr4~e ; :.~•.s 
comó se h~ depratlcar' eelfectuar esta resolução: eu devo manafestar . rancamente os meus sentt7 

ê':/.~ :Eu -~reio que declarando.;.se na lei, que se fizer, a ruenlos. ··-
~ª-~~l~\)\a de ~e legalizarez;n ~s ~e1-viços, não se c~m- Estamos a suppôr um. grande estado nau~ossas 
·m~~~rro, nem.· se traz ~n~tma ao. poder execut1vo. finanças, es&amos a del~near. ·, e , a tra~r mmos ; de 
Entretanto a eamara decidirá o melhor. despeza, sem sabermos .atnda · das .despezas geraes 

:,Õ~ Sa. LINo CoUTIN1fO: -:Ainda assim, Sr. p~ da ~a~o : , estamos tratando · d~ remunera~ : pe
si~ente, 0 . governo. não . obrou, 0 que ,lhe façul!a.a cunul~Ias, sem ter~os a . mats leve not1c1~ ; .d~s 
consti~ ui~ o( e . o _q!l~ bem ; poderia lembrar a ,com- auant.Ias. que se ' g~~tão- na ... rem unera_çào ~rdm.~na 
IDÍS!)ão •. ; ~elo. §Jl do art._.102 da constituição o.go- os ser~u;~s dos ··Ctdadaos, . estabelecida por le1, , e 
-vei{OO está aut()risado. a conce,der,recompensas peeu:- que ~ais ~' d«? es~do do .eo.Cre, que deve fazer as 
.pi~r~as_, por serviÇ()S, ÇOmlanto ,que . essas-recom~ _COD~Ignaçoes. tndtspensa~~IS. .. _ __ . 
11\lDsas ;sejãoapprC)yadas depois pela :assembléa. . .• • Portanto, eu mandare• a mesa ~sta emend_!; •.c 
. •O, governo .á vi~ta deste requerimento podia muito ,T~ndo assim,. faltado, _leu e envi_ou á meu a se· 
:h~~~ !lrbitrarumaérecompeJ\Sa pecuniaria . .. qual jul- guinte ' · -.- , · ·•· ,,, '1 , ; ' '. · · 

,g~se cprresponden.te ,à o seu D)eri.to, e !lnYiai~ 4er;,_ts , . . . .. « PROPOSTÁ · · · ·' ' e• · 
ás, i camaras. para s~r confirmada. Asstm: evttar:-se~ _ . .. · - ' · .. .·; . _ _ .. · . . .. 
~i~.oJ ttantas . delong!ls· E~s aqui o. que. d~ a ,éoristi- _.· "" « Pi'0P,()riho· o . adiaine.nto .~cf · par.:e.c~r dii ·co~riíis
~~~çao •. (Leu ,o . art.1go c1tado.) Porta,nto Jiropo~hQ ~11.0 at~, que esta cama r~ esteJa babtht~da p~Ia ·~pre- . 
,que .-se -remetta .ao go:verno este. requenmento. ,e sentaçao do ·grande · búdget da recetta<e · despeza 
quecse lhe. ~~cie, . q~e .1!-s~ignando a ess~s (?r~hãqs. ·a geral do imperio; para· tomar medidas gera~s p~ra 

- ~-rg-~J;t;e.raÇllo , peçunla~Ia, qt1e ·· PéJ.recer . de J9Sttça, todos ~ os casos •desta nat.ureza..~Mag~.·•~Foupota
,e~~.;c~~~ : r~solVera · s_obre a ,coiifi!ma~o del!~· da, -- ~ sobre ella v.e~sou a discussão; oppe>odo~se-lbe . 
. :€1f,Ja p1and~: Urna .emeQda ,ao parec~ da~ comm1s- logo com estas razoes : . . ' ·} '• '·" ,,. , .. ,·: · 
-~~~ -- •• • . • •. : . . · . · ··_._··, '•· . ·; : .,, . '>' .. . : , OSa~·IJ:~~ços : ,Ari,C?NlO~ -- .S~nhorjs,~~~te<;i~ir-· . 
_ .0 .-Sa. Customo . .DIAS: ~Sr. presidente, Qu.eu se ;da supplica destes.1nfeh2es orpli!los, .na0 1

' se faz 
'DiO ,~(I~DdO,:.~ . co_ ~~it!{~ção, : .ou .o a~tig? A~·"q~~:~~ 'iieçàssaria "a~ apresentaÇão : ' das contas i:l_~ ' tb.ésq-~i:o'· 
falla, _. quer _ dtzer~ ~.ttka ~ç~~~- · Ã~ ÇOJ!Stl~ü.J.ÇilOjDa~ . J;'~~,,qu~~~n~e quant1,a ,é ~~p~a.Jazer ~~(l'e~~n
a\l,to.rtsa . o , pode~ . ~XeCI,ltiVO P,!ll'a arblt~r pensões, ~- n~ ,.S?~o;ta .t~_tal d~;d~sp_~a da::_~:~.~~~~;~ . ·~: : ·~ ·. ~ 

"n~~_ .. _".' ~occ-~rr. ~- . ~- -~~ t:_e __ co_ mp __ ~. _!1_, sa_. -~~-~--~e!~_- _ço;;_ ; _:gu_ •. a __ n_ .. ~ · .. -:_: ·-~~ó- .s • f:l_.~o_ :_._.,._. _~ID_ •. _o~ __ .. · e_.~1l._e_ .. _l~. !!~r. P.I!I.IS ___ ~e.s' ___ P_ ara ___ tC?_~_--~. ~ -~- s_ 
,,_._4P.'âl_·n.'!.o_à'' ~.9 t ~o);;'.ES_ •. _o_ i!. -~~-~.gn .. _a. -~~~ · ;po __ r_ .. -·.~e_ ._.~_ •• <~_ .. _u._._-.P .-.~ . . rn_. __ !1 __ , 9r~h~d.- .~r .. ~. -~ .. d_.o_ ,_-_.t_._rba_-.. ~.- ~- .~_~_._ ·d· s __ ó_m __ -. ~-~-\~_d'd __ e_. ~_ socc_~_ ·,. ·_o_:!fe_. ·_-__ .r •. · 
·· ·•·,, ~:a ,.;' par . . • . , merct:;:r_peçu,manaji .~Jl:- ;estçs .~~p }~os · ~m,!~~ .. u..1ça~ "' os .~n .~ : se~IÇOS 
;.~~~~m-s~ ,s m~~!IS m~~êà 4!' ~1tul9s ;hon,rasJ)r- ~qtie~sen' JI!a.! 'fez'ánossa .patria~- .. · : ·/:· ." :::<~ ·· · 

<~~á~~~W~!~;~te.~ ;~Íl~-~~~:c:Q.ps!~~-'~~ · ·~!:!:::=~!~m"&t~~~{iOaiJ~~~fn~~:;t:: .... ; 
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pr9poz a pe_dir o adiamento á espera das . contas do 
tbesouro. - . . - --- _ ____ _ 

De mais, nioguem se persuada que é - gratuita.:. 
mente feito tudo o que se der a estes orphãos: é 
o pagamento de uma divida que o estado contrahio 
para coru seu pai. -

Este desembargador. Sr. presidente, fez relevan
tes serviços á nação,- e ' muito contribuio para a 
nossa independencia, e 11ara ser acelamado na 
Bahia o nosso imperador. Eu então estava em Lis
boa, mas lá mesmo tive todas as noticias dos seus 
grandes esforços e dos perigos porque passou a bem 
da patria: e depois que voltei á Bahia. confirmei
me na mesma noticia. 

Eu acho que devemos confirmar o parecer da 
commissão. 

Autorise-se o governo {Iara dar SOOS. que é a 
metade do ordenado que tinha o finado desembar
~ador, para se repartir igualmente por saus quatro 
nlhos. Mande ·se ao senado a rcsoluçã• que se to
mar nesta camara, para ser afhial offerecida ã 
sancção imperial. 

Este beneficio é tão justo, que eu acho que nem 
o senado. nem o throno se opporáõ a elle. i>ortanto, 
não demoremos a solução deste negocio. 

A este tempo deu a hot·a de se levantar a sessão; 
e por isso -o Sr. presidente declarou adiada a dis
cuss_ão para _a seguinte sessão. 

Então o Sr. Lino Coutinho pedio instantcmente 
licença para apresentar est.a 

« INDICAÇÃO 

• Estando nas }lastas de -diversas commissões 
muitos papeis e negocias a tratar, e estando a fin
dar-se a sessão presente e não sendo justo e nem 
airoso, que ellas fiquem ch~ias para o anno f~turo, 
indico que, findos os proJectos que ora al}dao em 
discussão, se assignalem dous ~u tres d~as P!l~a 
successivamente se tratar dos d1~os negoc10s dm
gidos ás commissões.-Lino Coutinho. » 

Feita a 1• leitura, ficou reservada para a 2•. 
O Sa. PRESIDENTE deu para ordem do dia : 

1°, continuação da ~iscussão do projecto de _lei 
sobre a liberdade da Imprensa na parte respectiva 
ao processo; 2°, dita do projecto de lei para soe
corro das viuvas e orphãs dos olficides militares; 
3°, dita do parecer adiado de hoje sobre os filhos 
do desembargador Gondim, e leitura de_ projectos, 
iadicações ·e outros pareceres. 

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José Ricardo da . Costa Aguiar tk AndraJa, se..: 
cretario.-Franc&&co Gomes de Campos, o redigia. 

Sess6o em t 8 de Agosto de ~ 8~8 

PRESIDENCIA. DO SR. PEREIRA DA NOBREGA. 

A:'s 10 horas da ioanhã procedeu-se á chamada 
e acharãO-se presentes 67 • Srs.- ~eputados, falt~do 
pôr · molestia os Srs~ v_ erguetro, . Ledo_, _:Bap~lS~ 
Pereira. Seixas, Pizarro, e sem parttc1paçao o 
Sr. Herrera. · · 

Aberta a sessão, leu. a &cta da antee~de.nt.e o 
Sr.' secretario Souza França; a qual fo1 ap_pro-
~~~ - . - . • - _· . 

'Immediatamente,.annunciando negocio _ urgente, 
pedio a palám, e diSse · · · .,, - _ . . 

. ~ O Sa. V lSCONCEúos :-Sr. presidente, .eu_ dese
Jav~ saber o estado dos traballios da commissão da 
fazenda sobre o relatoriodo ministro, porque que
ria fazer uma indicação, que julgo urgente. Peço 
por isso que V. Ex. saiba dos illustres · membros da 
commissão o estado em que se acbão os seus tra
ba~hos: é-me precisa uma explicação· a este res
pelto. 
. -O SR. SouZA. FRANCA :-Como membro da com

missão posso informar ao illustre deputado, que 
ella não tem cessado de applicar todas as suas for
ças a este objecto, c espero que em breve apt·esen
tará o rP-sultado á camara. 

O Sa. VAsCONCELLos :-Pois bem, eu vou fazer 
uma indicação, que julgo urgentíssima. 

O tempo da sessão estã a concluir-se, e esta lei 
das finanças deve -passar ainda que trabalhemos de 
manhã e á tarde se fôr preciso. Entretanto, sem o 
prévio conhecimento do estado dellas nada se pode
rá fazer. Cada um dos senhores deve votar sobre 
ella, e por isso é necessario antecipar-se a noticia 
da ma teria, sobre que tem de votar, e sobre as suas 
circumslancias. E CI)DJO para isso muito concorrerá 
a publicação do t'elatorio, o de todos os balanços. 
orçamentos, etc., proponho que tudo se impr1ma 
com a maior brevidade. 

Cada um dos membros desta camara quer ver 
essas contas, e examinai-as com a attenção que 
pede a-ma teria e de outra fórma . se não póde isto 
conseguir. 

Torno a dizer nós deveinos empregar neste objec
to o pouco Lempo que nos resta, a ver se conclui mos -
alguma causa em termos_ de ser ulil aos nossos 
constituintes. 

Dito isto envioú á mesa esta 

<C INDICAÇÃO . w 

« Que se imprima com urgencia o relatorio do 
ministro da faze~da, para entrar quanto antes em 
discussão.-Vasconcellos. » 

Sendo lida na mesa e apoiada, disse 
o· Sa •. SouzA FRANÇA :-Os balanços, orçamentos 

e mais contas, que acompanharão o relatorio do 
ministro da fazenda nã9 pódem ser impressos antes 
que a commissão ultime os seus trabalhos. Se a 
commissão os tem sempre presentes para progredir 
no seu exame, como é que póde ficar privada delles 
para serem remeu.idos á imprensa! 
~e mais, Sr. presidente, ·esta indicação não póde 

interromper a ordem do dia: o nosso regimento o 
não-~permitle. 

. O SR. VASCONCELLOS :-Ell já pediurgencia. O 
illustre . ·deputado sabe muito bem que o regimento 
permitte interromper-;-~e a ordem, todas as vezes 
que a camara approvã ... a urgencia de qualquer ne
gocio. Se a camara não julga urgente esta indica-
cão, então d~spreze-se. - . 
• Propôz então o Sr. presiden~ a urgencia, ·a qual 
foi apoiada, e abrindo-se discussão sobre ella, 
impugnou-a nestes -termos -

O Sa. Soúu· FRANCA :-Pelos mesmos motivos 
porque eu julto· inadmissível a materia da indica;.. 
ção, declaro tambem que não __ póde proceder tal 
urgencia._ · _ - _ _ _ _ · · _. -

A commissão estã efrectiva e ·Incessantemente 
trabalhando sobre estes papeis : e éomo '11:ler o 
ill1;1stre · ~epu_tadC?_, .~llega_ndo · _ urgt:ncia e pressa, 
pnvar a comiDlSsao desses papelS, semos quaes 

39 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 2 de 13 

154 SESSÃO EM 16 DE· AGOSTO DE 18!6 
,_f.. 

ella não p6de-dar um só passo : vindo~ portanto a quaes forem; no que eu não faço diiferença para 
retardar-se o seu trabalho por tanto tempo, quanto este fim; pois, a razão que a isto me mov.e, e a que 
estarão- na imprensa os documentos que fazem o já~ declarei: se esta liberdade· se estende â 2• e ã 
objecto das sqas inYestigacões e do seu estudo' Isto 3• vez, então póde acontecer que se não faça o juizo 
é claro e bem patente. (ApÔiado, apoiado.) Portanto por falta de julgadores. Quer o illustre deputado 
é inadmissível tal urgencia: uão póde ter lugar que se supprima esta parte do artigo, e eu me oppo
semelhante pr:;,tencão. (Apoiado.) nho á suppressão, antes quero que este caso·vã 

Sendo geralmente apoiado este pax·ecer, e não bem explicado na lei para evitar duvidas e incon
se offereeendo ninguem mais a fallar na questão- venientes. 
passou-se logo á votação, na qual ~oi reJ?rO!ada_ a Tornando ao ponto, digo em abono da minha 
urgencia, ficando po~ consequenc1a a mdtcaçao opinião que, alguma co usa qpe tenho lido a respeito 
reservada para a 2a leitura: . dos jurados, me confirma ainda mais neUa, pois 

Entro11:-se na_ ordem d!J dia, que ~ra a conti.niJa- assim se pratica geralmente. . 
ção da d1scussao do WOJecto de let s_ob~e .a hber- Quanto á doutrina do artigo a respeito da liber
dade da imprensa. E .d.even~o-se p_rmc1p1ar pelo dade que ficão tendo os co-réos para combinar 
art.()<> da emenda add1t1va feita ao tlt. 3~. o Sr. se~ sobre o numero que hão de recusar, acho muito 
~retario Costa Aguiar o leu, e . era ass1m conce- conforme á razão, e á justi~a assim como está con-
bido: . , firmada pela pratica. Isto é o q•le me parece. 

Art. 6. 0-Lldos os nomes pod.era 0 auto~ ou O Sa. PAULA E SouzA :-Explicarei tambem o 
o promor~_r recus!la· a metade _dos elmt?s sem mottva!' meu voto. Eu disc;e que se devia supprimir a se
a recusaça? e ore? duas terças part~,: este podera gunda parte do artigo, porque o julgo muito escuro, 
recusa1· ate, tercetra vez sem motivar 0 ~ulor só- e sujeito a mil duvidas .. , Julguei ociosa esta de
mente. _até a ~egunda. Se os réos for~m mat_s de 11111 claração. • . Porém, logo disse que não mandava 
P?derao combm~r as suas recusnçoes: nao c~m- emtmda á mesa, porquo talvez se rem odiasse com 
bmando recusara cada um a 111!3t~d.e, ou n parte uma sabia redacção. Por isso \'Olei pela materia, 
que lhe cou~er no_ nu~ner~, que e hctto recusar. salva a redacção. (E' o que se pôde alcançar.) 

Aberta n d1scussao tlverao a ?alana . . O Sa. AMlEIDA E ALBUQUEI\QUE :-Sr. presidente, 
O Sn. SoAnEs D.t RocuA :-E~ exp~ndcr1n a un- eu não concordo com o illustre deputado, que pre

uha opinião sobre esta matena, pot~, me np~rto tende que se motive a recusa<'lío, logo que não é 
algum tanto da tloutrina do artigo. (Leu o art1go) feita pela primeira vez. Tenlio uma razão muito 

.. Quanto ao numero que o n_!ltor ou o réo podem ~e· forte para ~ppôr-me a esse parecer, e é, que 
-eusar, cu convenho de mu1to boa vontade, ass1m admittindo-se essa necessidade, é indispensavel 
como convenho que esta recus.a se possa ~azer sem dar-se lugar á pt'O\'a, e a uma contestação, porque 
ser motivada: assim se prat!c~ nos pa1z!3s onde então a r~cusa ba de ser subrneuida a uma juJgação 
está em voga esta fórma de JUizo, e a razao con- que dec1da se procede ou não procede a recusa á 
firma esta pratica. Porém, quanto á 2• c~· recu- vista do moth·o allegado. Ora bem, se vf> que isto 
sação, eu quizera qu·e fosse motivada, e msto mo introduziria um processo incidente estranho e até 
aparto do projecto. . . . repugnante á natureza do jury. 

O meu fim é ev1ta1· que ~o caso de2a ou 3• Jul- Demais, Sr. ~residente, a mesma razão que ha 
gacão venhão a faltar os juizes; e esta hypotheso para não se exigir a declaração de motivos para a 
pó3e muito be~ \'criticar-se-. Jlara conc~d.er-se primeira recusação, temos para a 2• e 3•. 
essa faculdade. tao ampla, COI!lO quer 0 JIIOJecto, Parece-me pois que o a1'tigo deve ficar como 
ser1a neeessano que se pr~ve~usse desde Já q.u~ os está. ' 
recusados fossem !ogo substltu~dos por outros. J.uizes Quanto ao mais, acho com etreito que podendo o 
o que talvez se nao possa verificar'" com faCilidade promotor rec11sar a metade e o réo duas terças par
ou que se espec1fi~assem quaes suo aquelles que tes: póde acontecer o que já aqui se ponderou, 
se podem recusar hvrement?· . . . que depois da ultima rccusação não venbão a ficar 

Port~n to, estou pela pnmena parte do artigo • juizes; e por isso julgo ser preciso acautelar~se este 
mas nao por tudo, quanto se contém na 2a. . inconveniente com alguma medida antecipada. 

O SR. PAULA E· SouZA. :-Senhores, este arttgo· · Isto é o que Lenho a expôr na materia. 
está alguma cousa escuro na sua Ia parte, talvez · 
_por causa dasua redacçã!>, a qual melhorad~ P..óde O. Sa. _MAI~ :-(Fallou_ por. algu~ tempo, ~~ 
esclarece1• a mataria .•. Nem sempre a recusa do em voz tao baixa, qu" nao. fo1 ouvtdo pelo ta~Jht-
juiz póde nascer de inimizade: muitas outras grapho.) . •· 
-eousas pódem para isso occorrer, e bem distinctas O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
do odio ou temor. Eu posso .. ser amigo deu~ h:o- eu. ainda me não dou po! s.atisfeito com as razões 
roem e reconhecer que não deve ser o meu JUlz, do xllustre orador para des1sltr do meu voto. Como 
por ser ignorante na materia, sobre que litigo, ou ha tres recusações eu cuido que verificada a terceira 
por outro algum motivo... . tan~o pela. parte do autor, como J!ela do !éo, póde 

Portanto, a respeito desta primeira parte sou de m_mt!l _facilmente acon.te.cer que amda feita a s~b
voto que passe, salva a redaccão: quanto, porém, stl_tmçao lembrada, venlja é! haver falta, e por Isso 
á 2a eu acho· melhor que se supprima ... (Continuou de1xe de se proceder ao Jnlg~me~to da causa •. 
más· não foi ouvido pelo tachigrapho.) Pondere-se que ~lgun.s ~tstr1ctos hav~rá em qu& 

o Sn. So.-~.RES DA RoGHA :-Devo explicar melhor o n_umero dos ele1 tos JUizes· será . mu1 pequeno. 
a minha opinião. Eu sou de voto que na primeira E'~ pois, indispensavel que antes de fixarmos este 
recusacã~ possão tanto o autor como o réo recusar ponto, façamos o calculo indispensavel

1 
para não 

o numêro que lhes é permittido sem ter necessidade determinarmos co usas que ao depolS se não 
ne motivar;. porém, na 2• e 3• recusaçã.o julgo in- póssão verificar na execução. Pelo menos deve o 
dispensavel que ~_declarem os motivos, sejão elles artigo passar por uma nova redac~ão. 
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o Sa. SoAREs DA RocnA :-E' precjso, senhores, dãos e á sua patria. Se fôr preciso, eu farei uma 

observar o que já se "tem vencido neste projecto, e emenda •. _ · · - · • 
combinar com a materia em discussão. O Sa. LINO Coll'IINHO :-Sr. presidente, levanto-

Venceu-se que se tirem da urna 24 nomes (note- m!i para fallar contra a doutrina do artigo, e contra 
se que nesta urna existem só mente 120 nomes) · e a opinião do illllstre deputado, que julga pequeno o 
que este numero deve ser preenchido salvas as re- praso de 8 días. · - . 
cusas por parte do autor e do réo. . . Sr. presidente, um dos pontos principaes, eiu que 

O mesmo se ha de praticar na 2~ vez, e bem se vê este juizo por jurados é preferível a qualquer outro, 
que o numero dos que ficão na urna, deve necessa- é certamente a incerteza, em que estão as partes 
riarnente diminuir muito nesta 2a recusação: e o sobre aquelles que hão de ser seus juizes. Sendo 
que será nq 3• 't estes em um grande numero, e não sabendo os liti-

Ora, se a isto se ajuntar a falta, que infallivelmen~e gantes, quaes lhes destina a sorte, não podem por 
ha de haver, já por morte de alguns, por molestia maneira alguma~ corrompel-os para os ter a seu 
e outros impedimentos, que oct:orrerem, e pelos favor. Eis uma das grandes excellencias deste sys-
pretextos de que se póde facilmente lançar mão tema dos jurados ! · 
para escusar-se de comparecer no conselho, con- M.as ·logo que as partes sabem oito dias antes, 
cluir-se-ha, que não só não é impossível, antes quaes hão de ser os seus juizes, já caduca esta opti
muito faltivel1 que já na segunda recusação faltem ma qualidade do juizo, porque podem muito bem 
na urna juizes para _substituir todas estas faltas, e tentar, e pôr em pratica todos os meios de os cha
recusas. Qúánto ao mais que disse o il_Iustre ~~pu- mar ao seu partido. E como é que se diz que oito 
tado o Sr. Maia, devo poaderar que as parllClpa- dias são poucos? Eu ainda os acho de mais: nada, 
ções só se fazem depois de apurados os juizes, que tudo quanto excedet· a 48 l10ras, é prejudicial. 
hão de formar o conselho. Seja o prazo o mais breve possível, e se não hou-

Portanto os esclarecimentos. que eu requeri, são vosse obstaculo, ou não admittiria nonhum ; porque 
indispensaveis, para que a lei saia perfeita, e se com qualq:uer intervallo podem-se procurar padri-
evitem duvidas na pratica. · · nhos, am1zades, etc. 

Dando-se por discutida a materia. procedeu se á · Ma!>, diz o illust.rc deputado, 6 preciso dar tompo 
:votação, sendo. nella ·approvado o artigo, salva are- para serem chamados esses homons, formar o \ras-
dacção. lado, etc., etc. 

Passott-se ao Mas eu quero que tudo isso so faça com antecipa-
c( Art. 7.o-Concluída esta apuração, e formada ção, e se ordenem as cousas de sorte, que os hti

a lista do jury, 0 escrivão ollicia.rá a cada um dos gantes não possão saber dos seus juizes tanto tempo 
eleitos, notificando-os para compar~cerem DI? dia antes de se julgar a causa. E cu não julgo isto im
assignalado, que nunca passarã ~o Oitavo dep~1s d_o possível de praticar-se. 
501teio. Os que -não co~parecerem :~~m causa JUStl- O Sn. So.mEs DA RocHA :-0 que acaba de pon
ficada pagaráó a muita de 20$000 ré1s, e a dobrar derar o illustre prcopinanto, é muito bem pensado. 
nas reincidencias. Neste acto exhibir-se-ha ao accu-:- porém permitta-se-me dizer que não é compa\ivel 
sado urn traslado da culpa, e se lhe darão rol das com o vencido. Mscntou-se quo entrassem na lis
testemu nhas, havendo ; e elle assignará termo de ta dos j11izes de facto todos os habitao tes das villas, e 
comparecimento.» cidades, e seus districtos : ora havendo districtos 

. Rompeu a discussão com este discurso. muito 'grandes; de 30, e 40-legual!, como é que se 
hão de chamar estes homens dentro de tão pouco 

O Sa. PAULA E SouzA :-Sobre a doutrina -deste tempo, ou antecipadamente, mas de sorte que não 
artigo eu tenho a fazer' algumas observações. seja sabido pelo réo? Eu em attenção ao vencido-

Primeiramente parece'-me, senhores, que o pràso sigo o voto do Sr. Paula e Souza, e digo que oito 
marcado para comparecerem os juizes eleitos é mui dias não bastão, t:1 pouco, é muito pouco~ 
pequeno; pois devemos refieclir que alguns serão 0 Sa. ALMEIDA 1! ALBUQUERQUE :-Sr.~esidente. 
chamados de 20, e 30 leguas, e por isso os oito di~s, ·o honrado membro, que julgou muito extenso o 
que se assignão mal darão para chegar a. e~sa d1s- prazo de oito dias, nem attendeu ao vencido

1 
como 

tancia a notificação, que deve fazer o escnvao. Tal- acaba de mostrar o digno preopinante, nem a outra 
vez não bastem l~ ou 20 dias. · excelleocia deste genero de juizo, que é a liberdade 

Lembro mais que o traslado da culpa, de que se de recusar os juizes sem dar motivo algum. 
falia aqui, nada servirá, sondo dado oito dias só- Como é que 0 réo ba de exercer este direito sem 
mente antes dajulgacão. Como é_ que o réo dentro ter conhecimento dosjuizes't Pois o réo ha de estar · 
de oito dias sómente ha de tratar da sua defeza? O em total ignorancia das pessoas dos seus juizes T 
Lraslado da culpa deve ser mandado ao accusado, E como os ha de recusar? E permitta o honrado 
\ogó qu~ ell~ fôr n?tificado para _comyarecer_ em membro, gue eu pergunte : que mal resulta desta 
iuizo ; e por 1sso deVIa esta determmaçao ter lugar noticia 1 Responder-me-ha : é a porta franca para 
tlO art. 5° onde se trata da primeira notificação do 05 corromper. 
:éo. Tambem eu quizer~ que se !lggravasse . a _pena Mas assim se corrompem doze homens tirados á 
\O juiz, que sem causa Justa de1xar de assistir ao sorte 

1 :onselho. Vinte mil réis, e ainda quarenta, 011 ses-
;enta nada valem, não são pena; e um homem, que Senhores, se não havemos de contar com a mó
nora 10 ou 20 leguas .distante, de-muito boa · vo~- ral dos nossos concidadãos, se 8 ou 10 dias são bas
ade pagará essas' 'multas para não -fazer uma via- tantes para se corromper um conselho inteiro, então 
~em tão :-longa~ vois rn~is perde ausentando-se . de deixemo-nos de fazerleis, deixemo-no.s de reformas; 
;ua casa~e famllla. . . . . . .. porque as leis nada valem sem os costumes, -como 
E' ,p~Çili_~ "~e~.~stas_ , ra~ões e~~J lembrança, para é dito muito antigo. Pelo menos eu, quando dou o 

lecr~tar~se ,u,~a _pena; , que obrigue áquellcs, _que meu parecer sobre às materias, que aqui se tratão, 
êrn em menos· conta o que deve aos seus conc1da- quando me· esforço em as estudar, qull_!ldo me em-
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penho . pelo actual systema, é sempre na, persuasão 
de que estas leis se hão de guardar, e que a moral e 
a in.strucção publica ha de melhorar; pois estou 
convencido 'l,Ue sem isso nada valerá tudo, quanto 
se fuer de mais bem imaginado. -·· 

O que aqui se ponderou a respeito da multa pecu
niaria, é na realidade bem pensado. Muitos darão 
201 40, e ainda 60$000 réis. para não ser juizes, 
prmcipalmente em causas de compromettimento, e 
quando morarem distantes. Eu penso assim ; entre
tanto não mando emenda ·á mesa : a com missão, · a 
que ha de ir a final o projecto, faia o que entender á 
vista do que se vencer. 

-o Sa. CRUZ FERREIRA :-Eu voto contra a deter
minacão do prazo de oito dias : o prazo deve ser o 
mais breYe possível, e aquillo. que disse o Sr. LinQ 
Coutinho é uma verdade. Ainda que nós devemos 
contar com s reforma na moral e nos habitos do 
tempo presente, comtudo nós fazemos leis para 
aC<Iutelar o presente, e não podemos contar com 
todas as mudanças, que desejamos, e esperamos. E' 
de muita importancia que se evitem os meios de 
corromper os juizes, e para isso muito concorre qus 
se limite esse prazo o mais que possa ser. E' pois 
melhor que se deixe isso ao presidenle declarando
se-lhe quo marque o menor espaço possível: clle 
regulará conforme &S distancias, em que cstiv,:rem 
os juizes. 

Agora a respeito da multa do 20$000 réis, eu 
tambem tenho a notar. • • • . Senhores os jurados 
em ruuitas partes são pagos pelo estado ••••• 

OHiustre deputado orou por mais algum tornpo, 
~ em•iou á mesa esta 

ct EMENDo\ 

« Que o juiz determine o dia mais breve possivel 
para comparecimento do réo; que o jurado, ~ue 
tres vezes sem causa recusar de servir, fique inna
bil para os empregos publicos.-0 deputado, Crt.J,:: 
Ferreira. »-Foi apoiada. 

Segu.rão-se a fallar 
O Sn. PAULA E SoUZA :-Sr. presidente, as obser

vacões do Sr. Lino Coutinho são de PlUito pezo: 
unia das principaes vantagens do juizo por jurados 
consiste na completa ignorancia, em que estão as 
partes das pessoas, que as hão de julgar. 

Por isso cu acho que se deve tomar em conside
ração a sua proposta. E' tambem por tal motivo que 
eu propuz, <{Ue esta'parte do artigo, que trata do 
traslado da culpa, passasse para o art. 5°. Fazen
do-se antecipadamente o processo, póde-se abre
Yiar o prazo marcado para compareeimepto dos 
juizes. Portanto acho que o prazo de 10 dias será 
sufficiente. Eu apresentarei uma emenda, que, me 
parece, ha de remediar tudo. 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu ainda insis
to ua minha primeira opinião •. E' um principio 
firmado no interesse publico, que os prazos, que se 
concedem no progresso dos pleitos, devem ser os 
mais breves, que poderem ser; .e por isso este de 
que agora tratamos, deve seguir a mesmá regra. 

Porém não se jul~ue que 8, o!llO dias. são bas
tantes para fazer VIr de lóngas . distancias os juizes, 
que a sorte designar ·: casos haverá, em que talvez 
se não ajuntem em 20. Quando assim fallo, tenho 
ein vista õ que está vencido.· Porém a eamara deci
dirá o melhor. 

Quanto ã multa pecuniaria estou no mesmo pare
ce_r de a nl.o approvar. Eu tenho. visto muitas pes-

. -

soas de alguma c'onsideração, .. recusar .o ... servil· os 
cargos da governança, P: outros muitos lügares, pre
ferindo serem multados a sofl'rerem Oli'incommodos 
que comsigo trazem taes empiégós. Torno a dizer: 
liaverã casos em· que os jurados darão grandes som
mas, só para evitarem compromettimemos, incom
modos, viagens, prejuízos, etc. Portailto eu admit
tiria a emenda · do Sr. Cruz Ferreira, em todas as 
suas partes. 

Leu então o Sr. secretario Costa Aguiar, por ter 
vindo á mesa a seguinte . · 

<<EMENDA 
« Que a doutrina respeito ao trabalho da culpa, 

se colloque no art. 5° com a devida redacção, 
<< Que o prazo seja de lO dias. 
cc Que nas reincidencias além das multas pecu

niarias (que devem applicar-:se ás obras de cari
dade) se augmente a pena de perda dos .direitos po
liticos por um anno. lambem a dobrar.- Paula e 
Souza. » - Foi apoiada. 

O Sa. SoARES RocHA. : - Senhores, eu me tl}n
formo com esta emenda, e impugno a do Sr. Cruz 
Ferreira. Quanto a dizer o mesmo illustre depll
tadot que os jurados são pagos pelo estado, rcs
ponao que em Inglaterra, onde este estabeleci
mento é nntiquissimo, não me consta quesejão pal?os 
pelo estado, e apezar disS<t, soffrem penas pecuma
rias, que âs vezes sobem a 2008000 reis. Na França 
no tempo da constituinte não recebião paga, e erào 
multados em 30 francos, quando faltavão sem justa. 
causa. Hoje não sei ; já nio hn jury na Fraoça : ha 
sómente o nome. (.Apoiado, _apoiatio.) 

Digo pois que na lnglaterra, estes homens ser
vem gratuitaJJ!.~ntc, e são •. multados quando não 
obedecem á lei : , logo não procede o argumento do 
iUustrc deputado, quando pretende que se não im
p'onhão penas pecuniarias aos juizes de facto, por 
isso que elles entre nós não recebem paga da nação 
a quem vão servir. Ainda me lembra accrescentar 
que nos Estados-Unidos da America do Norte tam• 
bem os jurados servem gratuitamente. , 

Admilto portanto a emenda do Sr. ·Paula e Souza 
e lembro que a mudança, que elle propõe, de parte 
deste artigo para o art. 5°, póde-se talvez· fazer 
para o 6° por ser continuaçáo da mesma mataria. 
Entl'etanto eu quizera accrescentar mais uma idéa, 
que vou escrever, e mandarei em uma emenda ã 
mesa. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Não me posso con
for:nar com a emenda do Sr. Cruz Ferreira, ella 
contém duas partes: na primeira. protende que se 
não determine o prazo para a reunião dos jurados; 
na segunda que se não imponha a pena de multa 
aos que faltarem • . Opponho-me á primeira parte da 
emenda, porque nos governos bem ordenados deve 
sujeitar-se tudo ao imperió da lei, e deixar. o me
nos que fôr possivel ao arbítrio dos homens ; · mas 
não acho sumeiente o prazo de 8 dias, que umas 
vezes será · de ·mais e outr!l~ de menos ; porque isto 
se hade regular pelas distancias e pelo máo estado 
das nos.sas estradas, q:ue muitas vezes nos tempos 
de chuy-as ficão imprallcaveis. 

Em att;el!ção a ~u~o isto, ~u pr~p.oria g_ue !le,,dei
xasse ao JUlz de due1to a destgnaçao do dia. do eom~~
parecimento dos jurados, CC?mtanto Cll!-e _l:i~'o: . po~sa 
e~paçar este prato para m.IUS de)6 _~ta!~ \~~.~IQ·S8 
diga que ~de ser pouco .tempo.par~ .9 .~o PreP•~ , 
rar a sua defeza, p~rque aq01 atn.da s~ . na o. tratoU; 
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de marcar aos réos o dia. em que têm de responder 
á accusação; trata"-se IJler'amente de reunir os jura
dos, para estabelecei o tri!lllnal; e é só depois deste 
tribunal estar formado, que se ha de assignar ao 
réo o dia em que deve apresentar a sua defeza. 

Tambem não convenho . na segunda parte da 
emenda, porque é indíspensavel que haja alguma 
pena, por outra fórma não temos jurados e a lei 
ordenativa de algum acto, que não é acompanhada 
de sancção penal, é só meia lei, por não dizer que 
não é lei; 208000 é pouco dinheiro e esta pt:na.seria 
insignificante se a considP.rassemos no valor desta 
quantia, até porque muitos jurados terão de fazer 
muitas vezes talvez maior despeza para cumprir o 
seu dever, muito principalmente se elles forem mo
radores" fóra das capit.aes; mas além de que a mes
ma pena dobrando sempre, se póde tornar sensível 
aos jurados, que não quizerem reconhecer a sua 
obrigação de obedecer á lei, cumpre confjiderar esta 
multa como um signal de desapprm:ação que a lei 
faz e por consequencia a nação, em cujo nome el~a 
falia, da falta daquelles que lhe .não obedecem; e .eis 
aqui então esta pena sendo consideravel para todo 
o cidadão, que tiver os . estímulos de honra e brio, 
que devem ser inseparaveis de todos. --

Portanto, votarei que passe o artigo com a alte
ração do prazo de oito dias para 16, não como taxa
tivo e determinado, para não poder ser alterado 
para menos, se o juiz de · direito o julgar possível, 
mas sómente para não poder ser excedido. 

Veio então â mesa e foi lida . esta 

. (( EJIEND.A 

A emenda do Sr. Cruz Ferreira foi , rejeitada. 
Não se pôz á votação a parte das emendas relativa 
á pena da perda dos direitos politícos,' porque os 
seus autores. os Srs. Paula e Souza e Clemente Pe
reira, ~equererão antes a sua suppressão e a camara
convew. 

Passou-se ao 
<< Art. 8. 0-'Haverá um escrivão e dous meirinhos 

propostos pelo juiz de direito, aquelle perceberá de 
ordenado duzentos mil reis e estes oitenta · mil reis 
cada um.,, ,. 

Posto em discussão, orou por esta maneira 
O Sa. PAULA E SouzA :-Sr. presidMte, eu não 

julgo a proposito tratar-se aqui de marcar ordena
dos ao escrivão e meirinho,creando-se estes officios 
sem maior necessidade. Se acaso não se tem mar
cado 'ordenado ao juiz de. direito naintelligencía de 
ser para este emprego nomeado pelo governo qual
quer juiz criminal. parece que tambem se não deve 
estipular ordenado para o escrivão e officiaes que 
deverão sêr os que servirem com esse juiz criminal, 
como até agora se tem praticado. Julgo portanto 
desnecessario crear esses empregos, _ que servirâõ 
sómente para algum patronato. Por isso proponho 
a suppressão deste artigo. -

Sendo igualmente apoiada esta proposta, o Sr. 
presidente a pôx á votos e foi approvada. 

Passou-se ao 
« Art. 9. •-O promotor continuará a ser eleito 

pelo conselho eleitoral da capital. o juiz de direito 
pelo governo; todo o processo será gratuito. 11 

Posto ena discussão, fallarão sobre elle 
« Na palavr~-multa- appÍicada para os expos- "=o' Sa._ SoÃRES DA RocHA:-Este artigo contém 

tos da provincíà,_ naf palawas ~roJ das testému• tres partes. Quanto á eleição do promotor não póde 
nhas- se accrescentarã ......:com suas moradas e offi- já s'ubsistir a letra do projecto, depois de se haver 
cios.-Rqcha. » · · . · · · vencido que os conselhos de jurados existão nas ca-

Leu.:.se igualmente est'ówa baças de comarca e que sejão eleitos juizes de facto 
os moradores dos districtos das villas ou cidades,ca-

« EMENDA beças de comarca. Por isso deve~sé alterar esta parte 
« Proponho que 0 dia p. ara 0 compare. cimento do artigo, para não ficar em contradíccào com o ven-

cido. Eu assento que depois das . palavras (lendo) 
dos jurados não possa exceder de 15 e que a pena -conselho eleitoral- se deve substituir á palavra 
seja 20$ réis; e a suspensão dos direitos politicos -da capital.:...,. estas outras ....:..da cabeça da co mar~ 
por seis mezes pela primeira vez, dobrando sempre ca- e com isto fica tudo remediado • 

.. nas r~incidetlcias.--:Clemente Pereira.» . Ora, o promotor é · um fiscal, é. um. procurador, 
· · Foraot~f!lbas _apo1adas; _e logo, ~endo a palavra_ o um advogado publico e por isso deve vencer um 
Sr •. CustodlO Dzas> pro feno um discurso, !JUO nao· ordenado; nã.o está uo caso de juiz de direUo. que. 
foi 'a~cançado pelo : t~chy~apho, . por ter sido pro- sendo . tirado da. magistratura, já tem ordenados o 
nunCiado em v_oz mui baixa, findo o . qual, mandou propinas estabelecidas; além de que o officio de pro-
á mesa a seguinte motor é muito mais trabalhoso e requer uma assi-

. « EH&NDÍ - duidade, que não tem o presidente do jury ou o juiz 
'""·''i de direito. _ ·.'.. _ 

:< Proponho por emenda que a multa seja de cin- Quallto, porém, á ultima parte do artigo, eu não 
co por cento, proporcionada aos reditos do membro estou'. por ella. O processo . não póde ser absol!lta._ 
dos jurados.-Dias. » · mente gratuito. A parte,vencida deve pagar as-cus-

Sendo esta emendididà pelo Sr. lo secretario, não tas. O escrivão e mais officiaesdo juizo trabalhão 
foi apoiada; e como ninguem mais seotrerecesse a muito. gastào papel. tempo, etc.; e q:ueril ha de pa
fallat",julgou-se sufficiente·a discussãoe teve lugar gar estas despezas? -Eu offerecere1 uma emenda 
a· votação, cujo~ resultado foi o seguinte :..: o _artigo sobre isto. . ' 
passou,salvas as emendas, das quaes f~:ra<_~ appro- ·. O ·sn. PAULA. E SouzA :-Sr. presidente, o illus-

. vadas a do·sr. Paula e Souza na sua prtmeira part~· tre depu~do I~mbrou algumas . cousas, :mas não 
-que a doutriná · respeito ao. ~ras!ado d~ culpa,_ ~e lembrou t11do o que fal~ para marcharmos em, bar- . 
colloque~no _'art. 5•, com a d~nda redacçao;..:..:- e na monia com o que está vencido~ Se o promotor fôr 
ultima, que diz"r~'(leito á. a~pli~ção da multaz' a do eleito -peloéoUegio eleitoral da. cabéça da comarca. 
Sr ~' Clemente · P~~1ra n,ll 'Pt;lmetra parte relat1v~ ao segutf-se 'que sQ. de quatro 'erJi quatro annos poderá 
dia> doi ~conipareClmento; e:a do Sr;·Soares Rocha. ,na ser eleito, este será o . t~mpp que ·· ba de durar . este 
segund~,;:;parte. ~as palllvra~rol d~s }~temu~~~; emprego, quando se teni adaptado o plâno de-· .du-. 
etc.·''"':'?; ~,- ~'"' ""'' '· ,,, · -- ' : · · · · ·· - .·· · , rar o exercicio de juiz dtdaclo só:uin ânno. · · -

40 
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Posto que se diga que este lugar de promotor pó- ajuntar-se todos os annos o collegio eleitoral, o que: 

de durar 0 tempo da Iegislatur~, ainda ~ue o dos ju- é um trabalho muito grande para os povos que ain
:rados dure só um anuo, todavta ha mmto que pon- da não estão acostnmados a preferir a certos com
derar sobre os incom•enientes, que dahi se podem modos os bens que lhes resultão destas e outras 
serruir; e bastará dizer que as mesmas razões, por- instituições; a gente rude ainda não entrou na ver
qu~ se tem assentado que o empr~go de juiz de fa- dadeíra necessidade de contribuir com o seu voto 
cto deve durar um anno tão sómente, existem e em para a escolha dos seus juizes e representantes. 
maior entidade, para que o de promotor não exceda Por esse motivo eu concordo com o artigo, em
este prazo. Por isso eu proponho q~~ o promo_tor quanto estabelece que os promotores sejão nomea
seja eleito cada anuo na mesma occastao em ~ue se dos pelos collegios eleitoraes, fazendo-se e~sa elei
:fórma a lista dos juizes de facto. Entendo pots que cão na mesma occasião em que se reunirem para a 
se deve alterar toda esta t!Otltrina do artigo. formação dos _ representantes da nação, isto é, de 

A respeito do ordenado, sou a dizer _que ~~ acho quatro em quatro annos. Bom seria, eu o reconhe
muito justo, que to~os o~ 1ue trabalhao, seJaO !e- ço, que esta nomeação fosse annual, porém, descu
compensados coro a paga correspondente, porem, bro muita difficuldade em assim se e:x:ecútar. Sirva 
reconheço que este meu principio_ não póde ser ap• de exemplo o que ainda agora tem acontecido para 
plicavel em todos os casos, pnnetpalmente no. C?- se reunirem os eleitores, afim de darem· listas para 
meco destas instituicões entre nós ••.• O escnvao a nomeacão de alguns senadores; pois em algumas 
e offi.ciaes do juizo d·evem ser indemnisados do tra- partes a êusto se tem reunido -muito pouca gente. 
balhu e gastos que fizerem e por isso rião póde o Conclúo, pois, que, reconhecendo as -vantagens 
processo ser gratuito, antes deverão ser pagas as que resultaráõ, de ser annual a eleição dos promo
custas assim como em todos os processos entre . tores, sou obrigado a votar contra esta proposta, 
nós .••. Tenho comtudo algum embaraço em se e&- por força das razões que ponderei. 
tabelecer ordenado ao promotor, quand'? nen~um O Sn. Cnuz-FEnl\mRA :-Sr. presidente, um pro-:
se dá ao juiz de direito, ao escrivão e ma1s offic1aes motor para este juiz sobre abusos da liberdade da 
deste juizo •.• ~ Dar-se a uns e não a outros. • • Não imprensa,para desempenhar bem oseu lugar,deve ser 
sei qual será o meu voto sobro isto. Se acaso se um homem de saber e que além de ser versado ao 
dér a todos, vem-se a sobrecarregar o t.he~ouro pu- systema constitucional e imbuído do espírito desta 
blico ; nilo dar, parece injusto .•. • Demats, em to- instituição do juizo por jurados, tenha o criterio 
das as partes onde ha semelhante instituto, paga-se necessario para entender e avaliar os escriptos que 
at.ó ás test01nunhas; mas esta dcspeza faz-se pelo se publicarem pela imprensa e conhecer, se estão 
cofre das multas. que em alguns lugares chegão a ou não comprehendidos na lei.. • Eu não posso de 
centos de mil cruzados. Portanto não póde ser tudo maneira alguma admittir a emenda que lhes arbi
isto gratuito.... Estou quo se · pague ao promo- tra o ordenado de 200S réis. Antes nada, senhores, 
to r. · • · ' que são 2001 réis_ 'I Pois dão-se contos e' contos de 

Leu então o Sr. sccrctal'io Côsta Aguiar estas réis a empregados, que nada têm a fazer e muitas 
<luas vezes sem réspónsabilidade alguma e quer-se agora 

estabelecer um ordenado de 200$ réis ao promotor 
do juizo dos jurados, depois de se lhe impôr uma 
tão gt'ande responsabilidade e sendo um lugar de 
tanto trabalho e de tanta ponderação 'l 

« EnEXDAS 

« Da cabeca da comarca, onde houver jurado, e 
ganhará 200$ réis. O processo será pago pelos que 
perderem a causa. A elP.ição durará pelo tempo da 
lcgislatura.-Roc/ta. » 

<< O promotor será eleito todos os annos, por to
dos que têm direito a votar em cada um dos pon
tos em que se estabelece o jury.-Patt!a e Souza.>> 
-Forão apoiadas. 

O Sa. l'tlAu. :-Neste artigo cu noto uma falta, 
além das que têm notado os senhores quo têm fat
Iado a elle. (Leu o artigo.) A constituição declara 
que o juiz de direito deve ser um magistrado perpe
tuo, nomeado peJo poder executivo, podendo toda
via ser por elle mudado de uns parn outros lngares. 
E' o art. 153 da constituição. Ora, sendo isto as
sim, é da ·primeira necessidade declarar-se aqui, 
quaes hão de ser esses magistrados., que devem ser 
no meados para este lugar. l'or isso eu offereço este 
additamento, que me parece essencial. . 

Tendo assim fallado, leu e passou ao Sr. I• secre
tario a seguinte 

« EUF.NDA. 

~< Serã juiz de direito o corregedor do crime das 
r'3lações, onde as _houverem ; e nas outras partes o 
ouvidor da comarca.~Maia.»-Foi apoiada. 

O SR. SoARES Íu Roca..\ :-PcJslo que sejão muito 
attendiveis os argumentos do Sr. Paula e Souza, 
eu, comtudo, não .me posso conformar com a sua 
emenda, . Para se fazer · esta eleição annual é preciso 

Eu supponho, que este arbitramento é uma af
fronta, que se faz a esta classe de empregados. Eu 
certamente se fosse nomeado promótor, antes -qui
zera servir de graça do que pelo ordenado de 
200$ réis. • • · ' '.•.. . · ·• 

Eu peaso muito ditTerentemente. XqueUes, que 
sorvem á. nação, Sr. presidente, hão de ser. pagos 
pela nacão correspondentemeõte; e se não são uteis 
ao estado, então supprimão-se esses empregos. De 
,. .. e serve um numero tão considoravel _ de empre
gados, que nada fazem, com insignificantes ordena
dos, os quaes vêm _a faltar ãquelles, que servem 
verdadeiramenta á nãÇão '1 • • • O promotor d~::ve ter 
o ordenado de desembargador. . • (Não foi mais ou-
vido pelo tachigrapho.) - . 

O Sa. ARAU.JO BAsTos:- Sr. presidente, não 
posso por ora conformar-me .com o illustre depu
tado; que propõe a eleição annual dos promotores, 
porque isto v~u dar um grande _ ineommodo aos po-: 
vos, que não se reuo:iráõ tantas vezes, como já tem 
acontecido na elei~«> de alguns senadores, .segundo 
notou um illustre deputado. ' . . . . • . . • 1 

Na' Bàhia eriuiína freguezia da Cidade nem uma 
lisia apj)ã.receu, é na freguezia da Sé; de grande 
população, apenas trinta. e .tantas~ ·Por, co~e.quencia 
sou de,parecer: que esta eleição se :faÇa nos;:C:Ollegios 
·eleitoraes. "' .• . :·: .. :.. .. -: ··;.: ·-:, , ;:"t. Jc1. }jiS:j. ·>'' 

Parece-me porém que aos próm~totes -~ deve~-
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signar um ·ordenado, pois que. segundo o venci
mento neste projecto, o promotor terá ·de cumprir 
muitas obrigações, e é duro que seja responsavel 
por .!lias nos termos do tit. 3° art. 9'> do projecto, ~ 
ao mesmo tempo não s_eja compensado pela maneira 
compatível cóm as nossas finanças ; e attendendo 
ao estado dellas eu diria· que por ora se estabele
cessem orllenados sómente aos promotores das ci
dades, em· que ha, ou houveram imprensas, pois 
ahi é que talvez mais trabalharáó, e haverão accu
sacões. 

Pelo quH tóca á emenda, que estabelece que os 
juizes de direito sejão os ouvidores do crime, onde 
ha relações, e nos outros lugares os ouvidores das 
comarcas, não sou dessa opinião; porque, Sr. pre
sidente. vi que na Bahia os processos não corrião 
com a brevidade e {lromptidão, que se deseja, por 
serem os onvidores do ~;:rime muito pensionados, 
assim com o expediente de suas varas, tendo tres 
relações por iemana, e duas audiencias; podendo-se 
talvez dizer que um só ouvidor do crime não será 
bastante para este mesmo expediente; como tam
bem por ter•~m a seu cargo a policia, que lhes tira 
muito tempo. . . 

Portanto o meu parecer é que o governo nomêe 
quem entender. 

Então o Sr. 1° secretario leu, por ter vindo ã 
mesa, a seguinte 

zen da publica, asSim se. resol\"erá sobre esti objeeto 
.de:.ordenados aos empregados no jury. Quanto po
rém ao escrivão. visto que vive do seo omcio, digo 
que não póde servir de graça, sem !encer os seus .. 
emolumentos, ao menos em retribUJçáo das des
pezas, que ha de fazer; quanto mais que todo aquelle, 
que decahe da causa, sempre deve soffrer alguma · 
mulLa, pagando as custas. 

Sou portanto de parecer que se supprima a parte 
do artigo, que declara o processo gratuito. Em re
sumo do que tenho dito, voto que passe o artigo 
com a suppressão da ultima parte. Por ora nós não 
podemos resolver com acerto, e descrição sobre or
denados, que hão de chegar a tanta gente. Reser
ve-se isso para occasião mais opportuna. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA:-Sr. presidente, eu 
não sei, se ha alguma emenda na mesa, que esta
beleça o que acaba de opinar o illustre depulado: 
entretanto eu sou da mesma opinião, e voto que o 
artigo passe como está, menos nas palavras- serã 
grattlito, etc. - que devem set· supprimidas. ·Julgo 
ser este expediente o que nos convém nas nossas 
circumstancias actuaes. 

Nós por ora não podemos arbitrar ordenados com 
tanta franqueza, ainda mesmo conhecendo que elles 
são devidos. Saibamos pl"imeiro o estado do thesouro 
nacional, e vejamos as providencias, que se dão 
para termos dinheiro. Quanto ao mais eu sou de 
opinião que· os promotores devem ser nomeados 
pelos collegios eleitoraes, e IJUC os juizes 4e"direito 

« O juiz de direito será nomeado pelo governo sejão tirados dentre os magistrados pela- maneira, 
na côrte eu tre os desembargadores extravagantes que o governo entender, pois ao governo compete 
da supplicação, nas províncias, onde houverem re- a sua nomeação bem como a de todos os emprega-
lacões dentre os desembargadores da casa, nas que dos publicos. . · 
nâo houverem relacões, serão os juizes de fóra. Não gastemos tempo nesta discussão: não ó daqui 

« Os promotora~ do, jury terão o o~denado de que podem resultar grandes inconvenientes, e se os 
desembargadores das relações respectwas, e nas houverem, com facilidade se remediaráõ. Com o 
oqtras provindas o ordenado de juiz de fóra.- O tempo iremos aprendendo, assim como tem acon
deputado Cruz Ferreira. » tecido nessas nações mais adiantadas: nós não po-

Foi apoiada, e continuando a discussão orou o demos fazer tudo de repente, e com perfeição. 
Sr. Paula e SollZa poralgu~ tempo, por~m'em voz O SR. TEIXEII\A DE GouvEA:- Eu tambem voto 
tão baixa, que não foi ouvido pelo tach.1gragho; e pela doutrina do artigo, com a supressão lembrada 
seguirãO'-Se a fallar pelos iJlustres deputados. O processo niio póde ser 
· O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Eu assento, gratuito, pelo menos na parte que toca aos emolu

Sr. presidente,-que o offi.cio de promotor do juizo · mentos dos officiaes do juizo~ 
dos jurados éAe grande importancia, de muito tra- Elles são homens, que não têm outros rendimen-
balho, e responsabilidade. tos, e servem taes officios pelos emolumentos, que 

.Além de suppôr sempre· em q~em 0 exerce .c~nhe- delles tirão; e por isso não podem servir de graça. 
cimentos solidos, amor pelas Ie1s, e certa act1v1dade Tem-se declarado a opinião geral, com que eu me 
requer que elle seja assíduo nos seus deveres, e que conformo, de que o promotor deve ser eleito pelo 
procure.Jêr, e lêr com attenção todos os impresso~, povo; e todos reconhecem que este cargo é ile 
quer sejão.volumosos, quer sejão folhetos, e papeis grande importancia, e de muita responsabilidade: 
avulsos, E .. st.a necessidade por.si .. só faz muito pesado vem portanto a ser um verdadeiro • onus publico. 

- é f d h --· 1 •t t ·t 0 Logo parece que o eleito não póde ser obrigado a 
o emprego :. e n~o en a on a a ~I ura_. ei .a P r servil-o contra sua vontade, principalmente se já 
força de obngaç~o •. de quantos papets se lm~rlmem tiver servido o mesmo lugar uma vez. . 
no paiz, on se mtroduzem de fóra 'l E entao este Ainda que esta eleição seia popular, quanto a 
llomem ha de ser pago com 200$ réis? Um guarda • 
da alfandega ganha talvez mais do que isto. mim, elle não deve ser obrigado a servir, e póde 

Por consequencia antes se não arbitre ordenado muito bem escusar-se: e só assim poderemos con
algum, como ha pouco disse um illustre.deputado. ciliar os encargos, que acompanhão este emprego, 
Não acho comtudo sem fundamento a reflexão, que com a autoridade, que sempre deve ser á vontade de 
se fez, de que a estabelece~·se ··um ordenado _suffi.- um povo inteiro, •. 
Ciente· sobrecarrega-se mmto o the~ouro nacional, -. Tambem. julgo ·muito . prudente, que por ora se 
cujo· ~stado ninguem ignora.; De111ais n~o: parece não falle em ordenados: se parecer conveniente, 
justo ·. que a 11ns se arbitre ordenados, e a·.outros p·a.ra. o.. Íl.ut. m; .. o. se.·e· st·.·.a .. bel.ece.rá.õ. A,se.·r···'em,-.pagos. e.stes 

- lugares, deve:.. se. ii~t~?· arb~IJ:ar UJ:n ~ordenado~ que~, 
DI!()· melhor é pois que se nã~. suscit~ estalem;.. m.ere~, est~ .nome1 ~ .• !lesse : ÇllSO .. ~ ~portanc1a ,do 
branca; passe o artigo com()_ es.tã, e dep"ois ~onfol'me total .. àvultana w.~uto, .quando .. amda. estamos .ã es
._.8 ·provid~ncias, q~e se ~ID&l'eiJ:l a : reSJlei~ da fa.-: P.~~a ,de sabe~,d~~r~c~~ta, e,,~esp,e~ ~~:es,t~do.; 

... 
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· Dar• se -bagatella, é de alguma sorte aviltar-se o 
grande emprego de promotor. · 

Eu estou certo que a não ser pelo amor da nação, 
nin~em o' -vai servir pelos 2008 nem por 4008 réis. 
Não se falle por consequencia em tal objecto. A 
nomeação · do juiz de direito é exclusivamente do 
poder executivo. Logo a elle compete eleger a quem 
julgar mais digno, e para isso deve ter toda a liber
dade. 

E para que se lhe ha de indicar, que seja um des
embargador, ouvidor, ou juiz de fóra? Não acho 
isso muito Iazoav.;l: seja aquelle. em quem o go
verno descobrir as qualidades precisas. O que eu 
quero é que o promotor seja da eleição do povo, e 
que possa ser reeleito;, mas que não seja obrigado a 
servir contra sua vontade. · 

Se ha de. ou não ter um ordenado certo, depois 
se resolverá : póde comtwlo, ao meu entender, per
ceber o salario. que compete a um advogado, dedu
zido das multas, e custas, que a parte vencida 
pagar: porque o promotor é propriamente um 
advogado. Em fim eu faco uma emenda, e a man-
darei á mesa. • 

Lerão-se então estas 

« EMENDAS 

« Proponho que se supprima a clausula- todo o 
proceiSso será gratuito- e que se addicione- os 
promotores actualmente existentes continuarâõ a 
ser'\"ir, emqllanto, finda a actuallegislatura, se não 
proceder a novas eleições. Nas cõmarcas, onde ac
tualmente os não houver. se procederá á sua elei
ção.- Clemente Pereira. » 

« Accrescente-se - que o promotor possa ser 
reeleito, mas que não seja obljga_do a servu, e neste 
caso o será o que tiver maioíiã ímme.diata de .votos; 
e na eleição dove regular a maioria relativa.::..._ Tei
:teira. de Gouvia. » 

Forão apoiadas. Seguirão-se a fallar. 
O 811.. ARAllJO BAsTos :-Sr. presidente, eu sub

screveria de muito boa vontade ás razões, que 
acabou de expendero dignissimo deputado o Sr. Gou
vêa, se acaso se não tivesse já vencido o art.ij;o, em 
que se faz responsavel o promotor do jury. Eu não 
sei, como se ha de exigir de um empregado desta 
cathegoria uma tão grande responsabilidade, quando 
se lhe não prestão os meios, com que deve ser in
dependente, para se dedicar todo ao-seu omcio. 

Se a caso a declaracão do seu· ordenado, como ·pre
lende o illustre depútado, deve ficar reservada para 
depois, então declare:se tambem nesta lei, que a 
stta responsabilidade· deve começar d'então por 
diante. De outra sorte eu estou certo que ningu.!m 
se quere'rã encarregar de um emprego, em que não 
se acha, senão perigo. e trabalho. 

Venceu~se até que o promotor promovesse a ac
cusação dqs delictos particulares de imprensa, 
quando a par-te interessada não poder, ou não quizer 
promovei-a: e como se ha .de impôr.este onns gra:
tuitamente'l Portanto deve-se attender a estas 
razões, para não fazermos uma lei contradietoria 
e inexequivel. Levantei"-me só para fazer esta refle
xão. · ··· · . · · 

o SR. CoSTA AGUIAR:- Senhores, na .. sessão de 
7 .deste mez, em que primeiramente se tratou do 
officio do promotor ficarão adiadas duas etnendas 
do Sr. Lino Ccutinho, as qúaes res_olveu a ~ará 
que entrasse em 'discassão, quando se tratasse1dos 

artigos do processo, que se redigirão de novo, e são 
os que temos presentes. 
_ Em uma destas. emendas se propunha que o pro

motor . fosse um ·homem letra __ do, que só accusasse 
nos C_!Ílnes, que ofr~nde~sem __ o_ publico em geral, e 
que nao ficasse· por .1sso mhaDllitado para advogar a 
favor de qualquer réo, accusado por crimes particu
lares. 

Em outra Sll exigia que, deélarando-se responsa
-vel o promotor, elle devia vencer ordenado. Creio 
que esta é a occasião de as apresentar á camara. Eu 
as leio (leu as emendas.) 

Agora direi o que entendo neste assumpto. Na 
verdade depois de se ter declarado responsavel o 
promotor, nada ha mais justo do que estabelecer-se
lhe u~. ordenado, que compense o seu trabalho, e 
o ha~nhte a entregar-se tod.> aos objectos do seu 
offic10. Por outro lado E'Stabelecerem-se estes orde- · 
nados nas criti~s circumstancias, ein que se acha o 
t~esouro~da naçao, além de ser imprudente, porque 
amda nao se tem.,calculado a somma, a que póde 
montar esta despeza, vai arriscar ainda mais o cre-
dito do thesouro. . 
. Ora, estabelecer !liD insignificante estipendio, as

Sim como se tem f~1to com os empregados em ge):"al, 
~e sorte. que se nao sabe como elles podem subsis
ti~, eu nao posso tolerar por maneira alguma : antes 
nao dar ordenados. 

Como é que se ha de· · assignar o ordenado 
de 200$000 réis por anno a um homem, que exerce 
? _importl!ntissimo cargo, de promoto~ fiscal do 
JUIZO dos JUrados 'l Isto nunca : então nada se lhe 
dê. Cer~amente custa a decidir-se em tal conjunctura 
e o ammo se divide entre. mil pareceres diversos. 
Entretanto ~ necessario tomar uma deliberação,.e 
neste estado verdadeiramente meli,ndroso, eu sou 
compellido porforça das cirCUIJlstancias a abraçar o 
parecer do Sr. Teixeira de- Gouvêa, para ser 
coherente com os meus princípios, de que- ninguem 
deve ser responsavel senão por. aquelles actos, de 
que espontaneamente se tem encarregado. Logo 
que o lugar de promotor é de tanta responsabilidade 
e se lhe não póde. assignar já um ordenado equi
valente ao seu trabalho, então, apesar de ser eleito 
pelo povo, deve-lhe ficar salvo ó. direito de rejeitar 
a nõmeacão. · .. 

Só assim me parece que se porã eQ:Vequiljtirio.'9. 
dever e o direito do cidadão para conÍ'anação. Seja' 
embora considerado esse lugar como um emprego 'do 
povo, seja a recompensa a distincta honra que faz 
a nacão elegendo um cidadão para, tão alto emprego: 
pc-~m não seja esse cidadão obrigado a .servir 
semelhante cargo .eo.ntra a sua vontade, visto que 
por·ene se lhe ~ódecseguir a sua·ruina. c; . 

Quanto ao jUiz dé"<mreito, eu me inclino á pro
posta da Sr. Maia, levado _dos mesmos princípios, 
que agora avancei. Onde ·houverem relações:seja o 
corregedor do crime, ' e onde as não houverem seja 
o ouvidor da comarca; ou () jui1.: de fóra. Assim não 
se tira ao poder executivo o direito -de .nomear estes 
juiz~, porque é o mesmo poder executivo que nomêa. 
todos os magistrados : o que se faz com :isto é evitar 
o ;augmento • das despezas, porque, senão·. fôr eleito 
o juiz territorial, e vier um.de fóra para exercer•este . 
cargo,: necessarJilDlente se lhe ha de arbitrar •Um 
ordenado, visto· que não ha de ser-vir de _graça. Em_ 
summa voto palas emendas dos Srs. Teixeira;de 
Gouvêa, e Maia;: o •• ,; , • , _ • • , : :t: .r• 
·: O SR. CLmN'TE ·,PEREIRA· :;_Sr: presidente~ · ·eu 
não 'msse que )e n~~ · desse· ordeliadcr aO'·promotor, 
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disse sómente que por ora_ não se lhe póde assignar 
este ordenado,. emquanto não tivermos certeza do 
nosso estado de finanças, pois as noticias, · que até 
agora têm corrido, são de que ellas não se achão 
em muito agradaveís circumstancias. Lembrei-me 
de que as camaras municipaes· poderião talvez 
estabelecer esse ordenado á custa das .rendas do 
conselho, porém não quiz propôr essa medida, 
porque a respeito do estado dessas.corporacões.nós 
nos achamos ainda na mais perfeita ignórancia. 

Como é que me hei de animar a fazer. uma tal 
proposta, se as noticias, que temos, são de que 
todas essas rendas têm estado, e ainda estão em tão má 
administração~ que todas as . camaras do Brazil se 
achão empenhadas, e sem meios de fornecer ás suas 
indispensaveis despezas 'l Tempo virã, em que.se 
patentêe essa horrível ·delapidação, essa escanda
losa prevaricação. O qu•} posso por . ora dizer é que 
as. camaras, ou quem as tem governado~ tem feito 
tudo (Juanto tem querido, e que ainda ninguem lhes 
tomou contas, porque as leis são inteiramente mudas, 
e. impotentes: e o certo é que todas as camaras 
estão pobres, estão · empenhadas, nenhuma tem 
para o seu necessario, c não se sabe, que fim se tem 
dado a tanto dinbeiro, pois nenhum tem sido 
empregad(! no objecto, a que é applicado, ou des-
tinado. · 

Daqui \'em o vexame, em que se poern os povos, 
obrigando-os· a cumprir com violencia· aquillo, que 
é da obrigacão immediata das camaras; Muito tinha 
a dizer soôre isto, porém não é agora a occasião. 
Basta sómente saber-se que tambem por agora não 
podemos ·sobrecarregar as despezas ·dos conselhos 
cem estes ordenados. ·Quanto ao mais do ar\igo, eu 
me conformo coma sua doutrina, .menos na ultima 
parte, sobre que jã apresen~~i uma emenda suppres-

. siva. Porém se apezar de quanto se tem dito, assenta 
a camara que se estabeleção ordenados aos promo
tores, então eu lembrarei que nem todos os pro
motores estão na mesma razão para serem igualmente 
attendidos, porque aquelles, que servirem na~ terras 
em que não ho11ver .imprensa, certame~te nada 
terão a fazer, quando. O!l\ outros, que serVIre~ nas 
cidades grandes, estaráõ sempre sobrecarregados de 
trabalho. · .· 

ijÍoommodos e trabalhos. do promotor '1 O adv~gado 
trabalha sempre pela . paga 'l Não- é muitas vezes 
obrigado. a defender os réos gratuitamente ? O 
promotor é um advogado, e nada mais. 

Aqui bem se ponderou, quando se suscitou a 
mesma questão ãcerca dos conselheiros de província, 
que havião muitos empregos de alta consideração, 
e grande responsabilidade, que_ !!ompre forão 
servidos· gratuitamente. Foi. por essa razão, e pelo 
nosso estado de finanças, que foi rejeitada a emenda 
que então se offereceu, para que os conselheiros 
tivessem ordenados, o resolveu a camara que a 
commissão de fazenda, depois de inteirar-se do 
estado do tbesouro, propozesse um projecto sobre 
essa ma teria. E como vamos agora tocar nella 't Eu 
estou certo. que se passar esta emenda, não teremos 
conselhos provinciaes, porque os que forem eleitos 
allegaráõ es:sa razão para se não quererem encar
regar de trabalho~ e responsabilizarem-se seína paga 
correspondente. e terão este exemplo a seu favor. 

Essa distincção, que se fez, daquelles promotores, 
que vão· s~rvir em terras, que tem imprensas, não 
vale nada : os promotores não só denuncião os papeis 
impressos no districto, mas lambem os que entrito 
de fóra, e portanto a vigilanciaéamesma, otrabalho 
e a responsabilidade não minora :semelhante dis· 
tincção pois é inadmissível, porque se faz odiosa, 
e -não apresenta differença na somma total da 
despeza, e por consequencia é inutil. Em tal caso 
antes 'não. dar a nenhum. Se tal distincção preva
lecesse á vista da razão, que dão, então diria eu qui),,. _ 
se não creassem jurados nesses lugares, ·que aindà·' ~ 
não tem imprensas. 

Eis as ràzões,-~pój:que eu adopto o parecer do 
Sr. Teixeira de Gouvêa, e sonde opinião que se não 
falle por ora em ordenados : do contrario inostrar
nos-hiamos injustõs, e inconsequentes, (apoiado) pois 
devíamos. lambem ter · assignado subsídios aos 
jurados e aos conselheiros de província. (Apoiado.) 
Lembremo-" nos das razões; que então se ponderarão 
e que "in o verão a camara. a sobrestar nesse assumpto 
e sejamos uniformes na iíossa marcba, ~ nos nossos 
pi:incipios~ · · · ·_· · ''"' ' 

Quanto á segunda questão, e11 me aparto do 
pensar daquelles senhores, que não querem que se 
apontem os magistrados,_ que devem exercer o omcio 
dej),l!Z de diieito. Eu voto que se marque, quaes hão 
de ser~ tanto ·porque ,este emprego dove ser ao nexo 
a .. outro de magistratura, pelo qúal tenha vencimentos 
q11. em_ oservir,para.po_u __ P_ ar_-__ s_ e,des_P_ ~_za_ ,_como P!?rque 
é um lugar de granae monta, e mmta mfluencta no 

:· Po~ consequencia assiglle-se embora· a estes um 
ordenado, que por ora seja compativf'l com, as 
nossas. precarias circuoistancias, porém aos outros, 
que . por muito tempo h~o de estar sem ter occasião 
de exercer as suasfuncçoes,.assento que nada se lhes 
deve dar por ora. Assim creio· eu que marchamos 
em . harmonia com o .• estado da nação, e com os 
iíüeresses e direitos ,de cada um .dos cidadãos em 
e8pecial, e desempenhamoso pritici pio de que-quem 
trabalha, deve ser. pago. 

O SR. CosTA AGUIAR:- (Fallou tão rapldamente 
que não foi-ent~indido do tachigrapho.) · 

juizo, e não deve por isso .ficar· á discripcão do 
go-verno. Atte.ndamos queda escolha desta mãgistra
tura muito deve depender a liberdade pratica da 
imprensa. Emfim sobre esteobjecto eu mandarei uma 
emenda. 

-· O Sa. VASCONCELLOS :..;_Trata-se de duas questões 
pdncipaes~ a saber~ se o promotor deve ter otde
nádo, . e se deve marcar- se nesta lei o. niagi~tra~o, 
qti.e ha de servir de juiz de dir~ito; Quanto á pr1mel!a 
qtiestão, ··eu sottde:· parecer. q~:~~?.o prom~tor na o 
l!:ença·· estipendt~···_aJ.gum,- e dare1 as r~o~s. Por 
:qntura marcou-se' ·algum ordenado aos lUIZes de 
facto't Não" E os-juizes defacto.; que f!!Orarem·fóra 
da'' villa' ou ·cidade'' não terão:. grandes lnCOf!imodos, 
DãA) ;sotrreráõ. gastos e prejuízos para com parecerem 
ao' conselho .. todas as ··_yezes, que fore~l .cllamados'l 
:Nlo ha• duvida~ E então corno se allegao sómente os 

. ,,0 SR. Cauz.FERREIRA:~Sr . . presidente, eu não 
posso convir que .o • .promotor. fiscal, o _ accusador 
p11blico deixe de ser pago pela nação, a. que serve. 

O illustre deputado o co11~idera como u~ simples 
advogado, e eu o 'contemplo_.:~omo um mag1strado da 
prime ___ ira ·ordem._ Ma_s supp. ondo que_um ·pro_ motor 
fiscal ·é um· mero advogado : por ventura. ha algum 
advogado~ que seja obrigado a. servir de graça, e a 
empregar todo o. sen>~m po,. todos.: os seus trabalhos 
em serviço . publicO :sem a,sulliciente recompensa!
Em· que o ha de sustentar?, E. corno poderá ser 
chamado á respotisabilidade pelas súas ommissões 't 
E11 estou certo que n~nhum dos illustres deputados 

41 
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que tem sustentado sem~lhante opinião, se querê"rlâ1 . ,,..,0 Sn. SouzA Fa.uicA:....;.. ·sr. presidente, este 
sujeitar a tal encargo nem por uma semana. . art. 9° eu considero éomo uma consequencia do 

A comparação, que o mesmo honrado membro fez, art. So. Eis o que elles dizem (leu ambos os artigos.) 
deste com outros empregados, que servem gratui-"' Ora se o art. 8° foi julgado digno de suppressão, eu 
tamente não tem cabimento algum, não póde digo que o 9" deve tambem ser supprimido e pela 
subsistir, porque sobre nenhum recahe nem tanto mesma razão. Assentou-se que o escrivão, officiaes, 
peso de trabalho nem tanta responsabilidade. e mais empregados deste juizo fossem os que servem 
Demais, Sr. presidente, em nenhum desses empregos em os outros, e que por ora se não creassem novos, 
se requer tanta sabedoria, tanta assiduidade. · O nem se tratassem dessa ma teria, . deixando ao 
conselheiro · de província assiste ás sessões dous ou governo dar as providencias, que sobre isso lhe 
tres mezes no anno, falia se quer, e p6de : e que competem. . 
responsabilidade lhe resulta 'l O mesmo ou quasi o .E porque razão não se ha de tJmar a mesma re:.. 
mesmo digo dos empregados da governança: e so!ução sobre o promotor do juizo, e o juiz de -di
algum delles est.à a par do de promotor fisaal .do retto? Para que havemos de fallar em semelhante 
juizo dos jurados? mater'ia, e entrar em detalhes sobre ella, quando 

Este emprego requer nm homern ·consummado, não · estamos sufficienternente habilitados para to
para ter autoridade na opinião publica, para ser o marmos um3. resolução segura, e permanente? Não 
protector contra as injurias 'feitas aos cidadãos, e será melhor deixar ao governo por agora o .cuidado 
defensor da verdadeira liberdade da imprensa. Na da nomeação · destes · empregados? Elle os tirará 
Franca, Sr. presidente, este respeitavel magistrado da ordem da magistratura, e accumulará ·este 
é pago, e bem pago pelo estado. Em Inglaterra não, emprego a outro qualquer daquella classe, de 
porém estaremos nós nas mesmas circumstancias? sorte •1ue não augmentem as despezas. Eu con-

Nós devemos saber que este juizo é antiquissimo sidero os empregos de promotor e juiz de direito 
naquclle paiz, e a sua instituição é alli tão di~cil d~ como publicos, e nesta qualidade · digo que de 
desarraigar-se, como entre nós de lançar raizes: e ambos pertence ao governo a nomeacão. A creação 
preciso coadjuvai-o. Que são 200$ réis para um de~~eslugarescQmpete á assembléa,· e depende de 
magistrado ·desta ordem'? Ain!la mesmo 600, ou urna lei, porém uma vez creados, é a nomeação do 
800$ réis'! Se nós não podemos pagar aos empre- governo. Isto posto, seja um juiz territorial o pro
gados, para que os vamos crear 't Então deixe-se motor dos jurados por nomeação do governo, e não 
;udo no antigo estado. Dizem que não temos dinheiro, do collegio eleitoral, e outro seja o juiz de direito 
ilU já tenho dito muitas vezes nesta casa que a nação nomeado pela mesma . materia. Assim tiramo-nos 

~- ·tem bastantes rendllS para as suas despezas; e que a do embaraco, em que necessariamente havemos de 
falta provém do mio emprego, que ·se , tem feito- cahir, se qÚizerrnos que estes lugares sejão sepa
eaindasefaz,dessasrendas.Eqllandoeltproponhoou rados de outros quaesquer. Portanto eu proponho 
adoptoas providencias, e as !eformasqueseP.retendem a suppressão deste artigo. 
fazercomestaeo~t~aslei_s,enae~perançadequetodos Leu, e passou ao Sr. primeiro secretario a se-. 
os ramos da adrn1msLraçao pubhca tomem urna .. nova guinte 
face, e se ponhão no devido andamento, porque a 
admittir que as cousas con tinuaráõ como até agora, 
nesse caso eu não só não aventuraria publicar as 
minhas opiniões, mas até nem gaslaria o meu 
tempo em concebel-as, porque tudo, quanto se está. 
fazendo, depende estreitamente da reforma geral 
sobre todos os pontos, principiando-se pela admi.,; 
iüstracão das rendas do estado~ 

« EMENDA 

Sejã comtudo o que fôr, a questão reduz-se a este 
.dilernma : ou temos, ou não temos dinheiro para 
pa,.ar aos empregados nestas novas instituições, se 
te~os, creem-se, se não temos, não se creern, e 
espere-se melhor_ occasião. Porem crear empregos 
de graça, isso não tem proposilo algum, e prmci
palmeri te empregos de tal qualidade. Senhores, um 
promotor é um3 sentinella dos povos, é um defensor 
das liberdades, deve ser um homem recommendayel 
pela sua scienci~, e. pelas ~ilas virtudes, e s~ · ell!l não 
tiver estas CIUàhdades, nao póde preencher digna
mente o seu officio, é . melhor que . não exista ; pois 
l onge d_e velar pela liberdade da imprensa, .elle }láO 

. fará ma1s qne fomentar a desordem entr~ ()S e1da~aos; 
servir o partido influente, e persegUir o escnptor 
innocente, e digno .de louvor. {Apoiado.) .·· 

Na minha opinião·' elle não deve ter menos 
de 2:0008000 réi"', mas 'não deverá accumular este 
a outro· qualquE"r emprego, que possa' ter, afim de 
dar-se todo ãs obrigações deste lugar. Qu.em conhece 
o valor c de semelhante -magistratura; · não póde 
assighar ·menor qúantia~ · (Apoiado.) De outra sorte 
p-~ostramos que não queremos jurados, • e. então 
deixemo-nos ·de tudo isto, e vamos para · o · matto 
se-r úipuias~· , · 

« Supprima-se o artigo 9.0
- O deputado Souza 

França~· »· 

Não foi apoiada, e levantando-se logo,' disse 
O Sa .. TEIXEIRÀ DE GouVÊA : - Eu pedi a palavra, 

Sr . . presidente, para contrariar as dou~rinas · qu~' 
ouv1 . agora, as quaes de nenhumamanetra podem 
passar · nesta camara ( Apoiado, · apoiado. ) Como 
porém ·não foi apoiada a proposta, feita sobre se
melhimtes principios, dispenso-me de fallar 'para 
combatP~.-os. Na verdade o mesmo era tirar do povo 
a nomeação · dos promotores do juizo dos jurados, 
que ·acabar por ama vez com a lei da liberdade da 
imprensa, essa liberdade que a nossa constitúição 
tanto consagrou, • que .. é o sustentaculooda mesma. 
constituição, e o mais poderoso garante dos nossos 
fóros. Folgo e lison~eio-me muilo por não ter pa~ 
sado semelhante opmião .... . ·. . 

o SR. y ASCONCELLOS : - Torno a. fallar sobre . O' 
artigo, Sr. presidente; por.me .parecer que elle .me
rece alguma alteração • . Este .artig~ jã_ não póde 
passar .tal qual se acha na sua prllDel.l'a parte, a: 
vista . do que s~ tem vencido, fl' da emenda, que já 
se , fez ·ao . artigo).~ Suppõe se neste que o collegio. 
eleitoral da capital é que ha d~: nomear o promctorj· 
quando, ' pelo .que s·e . tem., resolvido, hão .de hàv.~. 
conselhos de Jurados nas :cabeças de ,todas as co~. 
inarcas;, · e. por . isso.=.para _ marchàrmos em ordem: é 
harmonià, .é ·preciso ~ emendlir-se esta disposição,, e 
declarar-se que. os , promotores · devem ser eleitos 
pel\>s·. collegios .das, cabeças . de comarca, . isto não 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27 - Página 11 de 13 

SESSÃO EM 16 DE !GOSTO DE.1826. 163 
póde entrar em duvida, nas eapitae:s das províncias póde arbitrar a_ devida gratificação. Eu reconheço 
não é que se hão de nomear os promotores para as o _que _ ha pouco ponderou um . honrado membro, 
comarcas, que -houverem nas províncias, porém quando mostrou que as funcções deste emprego não 
esta nomeação ha de ser feita em cada uma das co- se podem comparar com . as dos lugares da gover~ 
marcas. nanca, n~m com as dos conselheiros de província, 

Eu já disse que jul~ava ·essencialissimo nesta lei porém tambem não me animo a propugnar . pela 
o designar-se o magistrado, que ba de servir de opinião de -se arbitrar já o ordenado corresponden
juiz _de direito; e nesta parte muito me agrada a te, sem que se resolva sobre o orçamento das nossas 
emenda do Sr. Maia. Nas terras, onde, houverem futuras despezas. Com isto não quero dizer que 
relações seja o corregedor, ou ouvidor do crime, e fiquem estes funceionarios condemn().dos, a servir 
na~ outras o ouvidor "a comarca. Julgo porém que sempre de graça, ·não senhores, os promotores do 
se ·deve prevenir num caso, e é quando forem abo- juizo da liberdade da imprensa são detensores, são 
lidas as ouvidorias. Para isso parece-me que será sentinellas do estado, e da honra dos cidadãos, e 
bom declarar já na lei, que nessa hypothese seja o assim -como a nacão paga aos defensores das nossas 
juiz de fóra da terra, e na falta deste o mais visinho. vidas, e fazenda·, tambem devé pagar aos guardas 
(Apoiado.) Eu aqui tenho urna emenda, que vou da nossa honra, a honra tambem é nossa pro-
mandar á mesa. . . priedade (Apoiado. ) . • 

A lembrança, que ha pouco manifestou um illustre l\fas por agora não podemos determinar · sobre 
deputado, de que o promotor deve ser nomeado pelo esta paga porque não sabemos o estado do the-: 
govertlo, é insupporlavel, anti-constitucional, e an- souro publico, e a dar-se- a cada um a somma 
ti-politica~- Seria o meio mais adequado para acabar correspondente, o total deve montar a uma grande 
com a liberdade da imprensa, e fazer callar a todos quantia, que fará consideravel differença no ai
os escriptores . . Nós já o temos experimentado. Um cance, em que nos achamos. 
promotot· escolhido a molde seria o perseguidor de Ora dar-se a uns e não a outros, como aqui se 
todos os escriptos, que desagradassem a qualquer mi- propoz, é injusto, e impolitico, se se suppõe que em 
nistro de. estado, ou a qua:Iquer cortezão, seria em algumas comarcas clles não terão que fazer, então 
uma palavra o algoz da liberdade da imprensa, em não se creem, e isto melhor seria, porém creal-os, e 
lugar de ser a sua guarda_, o seu derensor. (Apoiado negar-lhes o que se dã aos outros, só pelo motivo 
geralmente). . . · de que . pouco ou m.da ·trabalharão, é ir em con-

Quanto ao mais do artigo, digoque o processo tradicção com o principio da sua creação, porque · 
não póde ser gratuito, o que decahir da causa, deve empregos não se creão sem necessidade; e se elles .. 
pagar as • custas, e quaado a · accusação fôr. pro mo- nada hão de fazer, não 'existe tal necessidade, não:·· 
vida pelo fiscal, pague este as custas, por ter in- se devem crear. · . . . 
tenlado uma accusação injusta, e maliciosa. E~ pre- · .Quanto aos juizes de ~ireit9 estou pelo parecer da
ciso que os escriptores :não sejão a cada_passo_ in- quelles senhores, que . não querem que se declare, 
commodados, denunciados e perseguidos,-os :erros quaes devem elles ser. o governo . proverá• a isso, 
da imprensa curão-se por meio da mesma imprensa, como não se lhes declara ordenado, o governo. terá 
e não é proprio que por qualquerle~e motivo seja o cuidado de nomear aquelles· magistrados, que 
um homem .-cha!Dado a juizo, só porque se quer possão aceumular este lugar aos outros, que ser
dar um sentido forcad~);aos seus escriptos, ou cons- virem. Jã um illust1·e deputado ponderou, e com 
trangel-o ·pelo tert~or. ·.',Eis aqui a minha emenda. muila razão, que os ou~idores do crime das rela-

Tendo assim fallado, leu, e mandou á mesa esta ções não podião servir de juizes de direito, porque . 
estão · sempre _ sobrecarrega~os de feitos da vara do 

« EMENDA crime, e não têm tempo para se entregarem a outras 

« Salva a redaccão. ós promotores sel"ãoeleitos vaÓa~overnopois providenciará nomeando aquelles 
pelos collegios el~itórae~ das comarcas, -e . a a pu- magistrados, que forem mais proprios, e _estiverem 
racão feita . na . for·ma-da - lei provisoria _-sobre os mais..,desembar11çad_os. Pelo que pertence ao _escri
abÜsos daliberdade.~dà :iniprens&. E que á·.emenda vão e mais , officiaes do juizo, esses não podem 

:d_o. Sr. Maia, se accrescente-- abolidas as onvido- deixar de peree.ber as suas propinas e emolumentos; 
··das, serão juizes. de direito osjuizesJetra~os das -pois não servem senão pela paga para se sustenta~ 
cabecas de comarca, e na · sua falta os mais visi- rem, e· por isso o processo não póde ser gratuito, e 
nhos:- V.asconcellos. » . . · o artigo deve ser supprhnido nesta, parte. Eis aqui 

Foi apoiada, e seguirão·Se a falia r. o meu .modo de. pen!;ar sobre á mataria. . . 
O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : ~Sr. presidente, O Sa. LINO ·coutlN~o ·;~Sr. presidente, um hon-

eu · e alguns senhores, o já ·_ ponderamos as grandes rado membro muito · offendeu os meus ouvidos emit
difficuldades, que obstão a estabelecerem-se orde- tindo uma opinião singularissiLoa.· Pois o promotor 
nados aos promotores, c aos mais empregados neste do juizo ~dos jurados. póde ser nomeado pelo go-. 
juizo; .Ha uma emenda, que ~rbit.ra 200$00(). l_sto é vetno 'lSópelo principio de ter um ,ordenado deve s~r 
uma • affronta a: estes funccionarios~ Um, empregado nomeado pelo poderexecl}~iv:o· l_l'~ão ent~ndo, ,senh~ 
publico,..senbores;;deve· ser pago:proporcionalmente res, não , posso soffrer semeJbanteidéa. Que o. pr~ 
ao self. trabalho, e á sua· responsabilidade. Ora de- motor deve ter .um·ordenado não·padece duv:ida, e 
poi~ ~e se ter . estabe!~e.ido um!l ~ão gran~e r~spon- e:u convencido ; de,sta verda4e , fui o. primeiro, que,· 
sabxhdade• ao . . prom<i.tor,, do ..,Juizo, depOISj_de. ter a . propui para isso UJl1a. emenda. ,, . . _,. ,, .· - .... - ,_._ ,·, ._,, 
camara.reconhecidtfqôê ;um tal magistrado dev:e ser. . A · questão · '~ -- sómente . _se _ . es~mos habilitádosà: 
contemplado . entre. os·- dé maior::importancia, e -res- declarar já. , ess~ . o~denado, ·e nesta intelligeiicia.eU: 
peito;, . assignar-se-lhe;:.o ordenado .de 2QOSooo não não ~e afasto daql!ella~()piºiaó~ que .se ~~cl.ãJ-a ·, . P~ 
é uma espeeie de zombaria 'l _.. , •·,· ·, ... í .... .. . :: · ; . . ; negativa~ _Na ,verdade . . uma 1v,ez. q!le, se ar~~t~r, 

Antes .nada, senhores, sirva antes pela; honra de_ ,um. subsidio ;correspondente ao alto.eD}prego, ,que 
ser nomeado pela nação, emquanto a·naçãoJhenão cQnsid~ram.os ~r· , o de ;l,Jpl .pro~e>torfiscaldójmzo, 
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dos jurados, a somma total deve fazer grande pezo 
na · balança das nossas finanças, e por isso P.ede a 
prudencia, que no estado, em que nos achamos; 
nada se determine por ora, e se reserve este as
sumpto para mais opportuna occasião. 

Porém não é o principal motivo por que pedi a pa
lavra. Eu agora tenho outro objecto em vista, e 5115· 
citou-me a lembranca de o propor a emenda que ha 
pouco otTereceu o honrado membro o Sr, Vascon
cellos. Propoz o illustre deputado que o promotor 
seja nomeado pelo collegio eleitoral da cabeça 
da comarca, porém é porque se não lembra que 
conforme a divisão feita pelas actuaes eleições ha 
cabeças de comarca, que não são o lugar da reunião 
do collegio eleitoral. 

Se acaso a divisão dos círculos das eleicões fosse 
feita pelas comarcas, então era muito bÕa a !em
branca do nobre deputado, porém não succede 
assim, como todos sabemos, e por isso eu peço li
cença para apresentar uma emenda. 

· Ora eu não faço distincção entre um desembar
gador, e um ouvidor ou juiz de fóra, pelo que res
peita ao seú merecimento pessoal, todos são ma
gistrados, e tanta autoridade tem o juiz de fóra no 
seu districto, como o desembargador na vara, que 
rege. E se o ouvidor, ou. o juiz de fóra póde ser 
juiz de direito em uma comarca, llnde não ha re
lação, porque motivo não será naqnella ~n~e a ha? 
Logo para que havemos de estar com d1stmcções t 
Portanto eu tambem proponho que os juizes de 

. fóra sejão em toda a parte os juizes de direito. Con
'clúo finalmente votando pela suppressão da ultima 
parte do artigo, que determina que o processo seja 
gratuito. Não ha razão alguma para se conceder 
este privilegio oaos qtte litigarem neste juizo, em 
prejuízo dos officiaes, que nelles hão de servir. 

Dito isto, leu e mandou á mesa esta 

« EMENDA 

« O promotor será nomeado pelo collegio elei
toral do circulo, a que pertence o lugar, onde se 
estabelece o juty. Os juizes de direito serão jui:z:es 
de fóra dessas villas e . cidades, onde houverem 
jurys.- José Lino. » 

Foi apoiada, e continuando a discussão, seguio-
se a fallar. . 

o SR. PAULA E SouzA:- Senhores. eu vendo 
quão difficil era não só estabelecer ordenados certos 
aos . promotores, mas tambem resolver sobre muitos 
outros obstaculos, que se offerecem ao estabeleci
mento deste juizo por jurados entre nós, os quaes 
só com o rempo se poderáõ remover, propuz que 
estes promotores fossem eleitos annualmente no 
circulo, onde se estabelecessem os conselhos de 
juradcs. Parece-me que, se adoptassemos este plano 
venceríamos algumas difficuldades, principalmente 
esta a respeito do ordenado; porque durando este 
lugar pouco · tempo, qualquer cidadão o servi rã de 
boa vontade, ainda que a gratificação fosse limitada, 
pois que o onus vem acabar em breve tempo. -

Assim como os cidadãos não recusão servir os 
cargosdagovernança;por ser de pouca duração; da 
mesma sorte sujeitar-se-hão sem constrangimento. 
apreencher este dever para coma sua patria;.Qual
quer homem de ·letras, qualquer advogado se pres
tará a isso : e os inéoinmodos; que este lugar · póde 
causar em um anno, não os-afugentaráõ. · .; · 

'Emquanto "não acabar o tempo de 4 annos, por:. 
que • forão ·nomeados · os . aetuaes, •. acho · que · devem 

continuar; porém finalisado este prazo, sejão as 
nomeações annuaes •••. l?orém deixar de se assignar 
já alguma ~atificação a estes. funccionarios, .n~o 
me parece JUsto, nem convemente : embora seJa 
pequena por ora. 

Eu não posso admiUir o parecer daquelles senho
res, que dizem que ou se lhes ha de arbitrar uma 
gratificação sufficiente, ou nada absolutamente: não 
convenho em tal opinião. 

Diminua-se-lhes o trabalho, encurtando-se o 
tempo do seu serviço, e dê-se-lhes alguma paga, 
ainda que pequena seja ; e com isto concilião-se os 
extremos, e providenciamos quanto ao presente. A' 
proporção ·que este systema fôr se consolidando 
entre nós, e se forem conhecendo os inconvenientes, 
que se oppuzerem á sua marcha, assim os. iremos 
removendo, e aplanando as diffi.culdades ••• 

Esta gratificação, que se der aos promotores, 
póde ser paga ou pelas par.tes, da mesma sorte que 
se faz com os advogados, que se nomeão para· cura
dores; visto que a maioria . da cahlara ~·. declara 
contra a parte do artigo que faz o processo· gratuito, 
ou pelos cofres dos conselhos, emquanto não hou
ver um cofre separado p~ra as multas pecuniarias, 

Ha outra questão a respeito do júiz de direito. 
Eu assento que melhor é seguir o que até agora está 
estabelecido. (Apoiado, apoiado.) · 

Os corregedores do crime nas terras, onde ha 
relações, e os ouvidores nas outras podem muito 
bem servir de juizes de direito. Se elles são . os que 
conhecem de outras matarias criminaes, tambem 
podem muito bem servir de presidentes nestes con
selhos, e applicar as penas da· lei. Recapitulando 
digo . que o promotor deve ser nomeado annual
men.te,· e. que deve receber alguma gratificação. 

Como cessasse a discussão, e se jnlgasse suffi.:iente, 
procedeu o Sr. presidente á votação, e em resultado 
obteve-se o seguinte. O artigo não passou tal qual 

.se achav~, e por isso entrarão em votação as emen
das relativas a cada uma da!I ·Suas partes~ A respeito 
da primeira parte, que trata da eleição do promotor, 
forãoapprovadas as emendas do Sr. Lino Coutinho, 
a do Sr. Teixeira de Gouvêa, e a do Sr. Clemente 
Pereira. 

Venceo-se que ti·.· esse ordenado, e que para este 
se · regular, se remettesse o negocio á ·com missão da 
fazenda para interpôr o seu parecer: 

Pelo que pertenc~ á 2• parte.' do artigo, relativa . 
ao juiz de direito, "venceu.: se· que subsistindo a dou
trina do artigo, se lhe addiccionasse a da emenda' 
do Sr. Li no Coutinho, que lhe diz respeito. - , 

A ultuiía parte sobre o processo foi supprimida, 
conforme a emenda do Sr. Clemente Pereira. Todas 
mais emendas declararão-se prejudicadas. 

Deu então conta o Sr. secretalio Costa Aguiar·do 
seguinte 

OFFICIO 

(( mm. e Expt. Sr.- Passo ás mãos de v. Ex. O ' 
officio incluso do vice-presidente da provincia de 
Minas Geraes de 22 dll :Julho próximo passado; com 
outro do desembargador Hanoel Ignacio de Mello e 
Souza, ambos relativos á impossibilidade,· em que · 
diz achar':'se o mesmo deseJ:Dbargador de vir tomar · 
assento na camara: dos deputados. O que V .• Ex le-
vará ao conhecimento da Teferida camara.; . · 

« Deus guarde á V. Ex. PaçO, em .16. de Agosto 
de 182ii.-José Feliciantw ' Fernandes· Pinheiro~_; 
Sr. José Ricardo da Costa Agôiar de· Andrada. a 
...:..; I<'icou a camara inteirada. • · 
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Deu igualmente parte do offerecimentó, que.·. â 

camara fizera .o .c"ronel José :Eloy Pessôa de uma 
memoria sobre a escravatura, e projecto de coloni
sação de europeos.- Foi recebido com agrado. 

Passou-se â 2• parte da ordem do dia, que era a 
continuação da discussão do projecto [Je lei para o 
soccorro das viuvas e Prphãs dosoffi.ciaes militares; 
e devendo-se principiar pelo art. 3• da nova redac- · 
ção feita ao art.l o do projecto original, o $r .1 o se-
cretario o leu concebido nestes termos : · 

« .Art. 3.•-Exceptuão-se desta disposição as viu-. 
· vas, e · orphãs, que recebem dos cofres nacionaes 

alguma pensão a titulo de monte-pio, esmola, re
muneração de . servicos, ou têm propriedade . de 
officio, . emprego, ou ineumbencia, cujo rendimento 
iguale, ou exceda a quantia, que pela disposição da 
presente lei fica pertencendo ás viuvas e orphãs 
agraciadas. ,, · 

Aberta a disct~ssão, ninguem houve, que se op
puzesse, ·e por isso posto â votação, foi ap'provado 
com a suppressão, que propoz o Sr. Costa Aguiar, 
das palavras- irmãs prphãs -para ficar .em har-
monia com o vencido. . 

Passou-se ao -
(( Art•· 4.0-Eu qualquer destes casos ha opção de 

vencimentos. )) . . 
Foi supprimido. Depois de breves reflexões en

trou em discussão o 
11 .Art. 5.0-Ficão igualme1:1te excluídas deste be'-' 

neflcio as vi uvas dos officiaes, que ao · tempo do 
fallecimento de seus maridos se achavão delles dt~ 
vorciadas, ou culpavelmente separadas, cfaquellãs 
orphãs. que vivião apartadas de seus pais;'.e por 
motivo ~o seu irregularp~ocedimento não erão~por 
elles alimentadas. » -Fo1 approvada sem obJec.; 
ção. .. . 

Concluídos àssiin os artigos additivos ao 1 o ar
tigo do projecto< original, pas~ou-se ao art. 2• do 
mesmo·prc•jecto assirn'concebido. 

cc .Art. 2.• As habilitações das viuvas P- orphãs 
consistirãõ na mera . apresentação de certidões ori~ 
ginaes de casamento das primeiras, reconhecidas 
pelo 'tabellião do lugar ou districto do domicilio: e. de 
JUStificação de,identidade de • pessoa~ feita perante o 
juiz do ten~itoric:ite • as· das segundas na apresenta~ 
ção dos mesmcis':' ~documentos, . acompanhados · de 
mais da certidão original de seu baptismo, tambem 
reconhecida pela maneira acima dita. » -
. -Aberta a discussão~ yei~ logo ii .mesa a seguint~ 

«EMENDA 

« .As habilitaçõe.~ das VÍ11vas. e orphãs consistirâõ 
na apresentação de attestações e certidões origiqaes 
de casamento, baptismo, cohabitaÇã.o debaixo do 
mesmo_ tectó, e falle'cimento, assim como de justi
ficação 'de • ide~tidade · de · pessoa, e .. de .não · estar 
agracia_da COD1-mci11tii-pi,o, esmola; remuneração de 
sef,nços, ou. c()m, enm~ego~ <>1fici~, ou incumbencia, 
na fórmaa~1ma declarada. : . .· .. , . . . 
· « ~ -As àttestácÕ~s ~:eer~idÕes serão passadas pelo(! 
parocho~, _e co~~~~d_a~t~s, . dos . ,coryos! .. eià.s justifi
eações tlradas perallfe:os J~~e~tEjrn~ona"-s; -~ tanto 
uinas . como outras reconhecidas pelos tabelliaes dos 
lugares~' em cJt!e ·os docuDientos _forem lavrados~ -~ 
O dcP,utado·, ·c,unhci M«i.t!-Os.~ .. » ·.. . · · · · · · · 

' Senao -ápoiada, ,pedici a .pala-vra, e, 'orÓ~ ,~esteS 
termos · 

O Sa. LIKO CoUTL.~o:- Sr. presidente, pare
ce-me . que este · artigo se póde ·. reduzir a termos 
mais succintos, e terminantes. Julgo que basta de:
clarar-se que estas viuvas e or~bãs justifiquem os 
predicados expressos nesta lei: com isto ternos 
feito tudo. . 

Logo que se determina que estas pessoas para 
serem agraciadas devem justificar os requisitos da 
lei, não é preciso indicar mais nada ; pQrque o 
modo, porque se provão estas e outras qualidades, 
é bem sabido, e sê acha, bem determinado, e pra
ticado. Quanto â justificacão da sua moralidade. 
que é o que mais importa, ·julgo que bastará a cer
tidão do parocho. 

Exigir-se uma justificação da conducta em fór
ma, e com todas as circumstancias, e mais quesitos, 
penso ser co usa muito arriscada; talvez por seme
lhante ·maneira. se ponha . em perigo a bonra de 
muitas famílias: eu · não convenho em tal, e por 
isso offereço esta emenda. . 

Leu, e mandou á mesa a seguinte 

«EMENDA 

<< .As habilitações _ consis!ir~{l na justificação dos 
predicados marcados nesta lei: em quanto á mora
lidade bastarã a certidão de seus parocbos.-José· 
Lino. » 
· ._ Foi apoiada, e éontinuando a discussão, levan
tou-se e disse . 

. O SR. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, cu en
tendo ·. que tanto este artigo, corno o seguinte de
vem-se supprimir pelas razões, que vou expor. Nós 
temos lei geral para -todas as"jusLificacões, e habi
litações; e esta lei deve-se cumprir, porque é muito 
sabia, e justa. 

Ella não tem por fim, senão evitar os enganos; e 
as falsidades, que muito facilmente se podem com
metter, dando por certo o que não é. Se nós temos 
lei . geral, para que havemos de sahir agora dessa 
disposição saudavel, e estabelecer um modo novo. 
e privilegia~o para esta classe de pessoas 'l Eu mós
trarei como se póde facilmente abusar desta fran
queza, que se dã tanto no art. 2• como nas emendas. 
O ·processo -das justificações é• muito geral e conhe
cido : e para que restringil-o e invert~l-o por esta 
lei 't (Leu o artigo). ' 
_ Ora pergunto eu: uma mulher casada em Portu
galaJlresentando aqui a certidão do seu casamento, 
reconh~cida pelo tabellião do districto. como pôde 
fazer · fe, para rec.eber este soccorro, que a lei 
e resta 'l Não podem ser falsas essas assignaturas T 
Creio que o reconhecimento da lndia e Mina expi
rou : e não se exigirã ao menos o reconhecimento 
do encarregado de negocios, ou consul do nosso 
governo? A ultima parte do llrtigo está na mesma 
razão : portanto deixe-se isto ã disposição da lei 
geral sobre semelhante materia. · 
. Umajustificação e habilitação em fórma não se 

póde escusar de maneira alguma : attenda:-se que 
se .vai dar o dinheiro do estado, e que elle só deve 
dar~se áquellas . pessoas. em que na realidade_rec.a
hirem. as. qualidades_ desta lei; e por isso essas qua
lidades hão de se lazer. certas de um modo, que 
faça fé · perante o governo, a quem : pertenee a exe-
cução exacta da presente lei. . · ·. _.. . _, .. 
,. ,.Em co_nsequ.encia · disto eu proponh() a suppres
são .. deste art.:2•, e quando-se fallu,sobre : o .se-
guinte ;direi oique en~ndo_ . .-• . • · 

42 
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Tendo dado a hora antes de se con.cluir es~e dís- · hão. Entraráõ as testemunhas, a quem o juiz dcfe

curso, 0 Sr. presidente declarou adtada a dtscu~- rirá _o jurament.o e inquirirá tomando os jurados as 
são; e deo para a ordem .do _dia seguin.te, }o cont1- emendas que qmzerem. >> · · 
nuacão da diSCitSsão do proJecto de let dos abusos Rompeu a discussão com o seguinte discurso 
da liberdade da imprensa: 2° dita do_parecer da O Sa. VASCONCELLos:-Sr. presidente, eu vou 
com missão de fazenda sobre o requerimento dos dar, como devo, o meu parecer sobre o objecto deste 
orphãos filhos do desem~argador. Go.ndif!I, e l~itl!ra ar~igo (le"!' 0 artigo). -Eu não po~so ~on~e.ber qt1al 
de outros pareceres, proJeclos; e mdtcaç!>cs. 3 ·dita seJa o mot1vo porque 'se faz este pnme1ro JUIZO, ver
do projecto de lei para soccorro das vmvas e or- dadeiramente de pronuncia, dependente de tantos 
pbãs dos officiael': militares. requisitos. _ 

Levantou.;se a sessãoás 3 horas da tarde. -_José • .PrimeíramentP. que necessidade pqde haver _da 
Ricardo da Costa Aguiar de Andr_a~a, secretano.- presenca do réo e do seu a~vosad~; ~e acaso nã:o 
Francisco Gomes de Campos o redtgto, póde ftaver defeza neste pnmeuo JUIZO? No pn.,-

meiro conselho dos jurados, de que aqui se trata, só 

RESOLUÇÃO DA CAl\IARA 

Illm. e Exm. Sr.- Representando Caodido Ger
mano Padilha, e outros · militares da província de 
Pernambuco, mencionados nos requerimentos in
clusos, assignados pelo dito Padillla, acharem-se 
retitlos nesta côrte á 9 mezes, e não haverem sido 
confirmados nos postos, a que tinhão sido promo
vidos : resolveu a camara dos deputados, de confor
midade com o parecer das cornmissões de consti
tuição e guerra, que se pedissem pela repart!ção, de 
que V. Ex. se acha encarregado. os esclareCimentos 
necessarios sobre o conteúdo dos ditos requeri
mentos, que para esse fim passo ás mãos de V. Ex~ 

Deus guarde á V. Ex. Paço da caro ara dos deputa"' 
dos em 16 de Agosto de 1826.- José Ricardo 4a 
Cosia Aguiar de Andrada.--'" Sr. Barão dé Lages~ 

s.,ssão ·em t '7 de A&oato de t 828 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIR.-l D.\ NOBI\EG.-l 

se. tem em vista julgar sobre ' a denuncia; nelle ou 
se pronuncia, ou não o réo : e para que será este 
ou,•ido com o seu advogado? 
_ Para que apregoar-se a causa, se propriamente 
ainda não existe causa, se a este acto se não chama 
o~? . 

Senhores, neste primeiro julgamento nem ha ne
cessidade de saber-se quem seja o , réo : e como .se 
exige aq11i a sua presença, e se lhe dá lugar á de
feza? Então já temos accusacão e julgamento sobre 
ella, e em tal caso é escus·ado. um segundo juizo, 
salvo se se julgar que ha lugar á appellação ; pois eu 
não posso admittir duas sentenças sobre a mesma ·· 
cau!a, senão em diversas iostaocias.--
~- Eu penso assim, ou não entendo o artigo. Por
tanto julgo que a réspeito desta ma teria seria pru
dente abraçar-se o que está na lei existente sobre a 
liberdade da imprensa. · 

Tenho dous fortíssimos motivos para assim o 
propôr á camara: 1°, porque ireJ1losmais cobe
rentes com o que se adaptou na lei da responsabi
lidade dos ministros e conselheiros de estado, . no 
capitulo que trata do processo : pois alli adoptamos 

Feita a chamada ás lO heras da manhã, acharão- todos os artigos da lei existente, que poderáõ ser 
se presentes 68 Srs. deputados, faltando • com parti- applicaveis ao 'processo dàquelles funccionarios; 
cipação de. molestos os ?rs. Ve.r~ueiro,. l'tlonsenhor 2°, porque poupavamos muito tempo e grandes dis
Pizarro, Pmto de Almetda, Bricio e Setxas. cussões, visto que na _lei existente acha~se tudo,já 

Aberta a sessão foi approvada a acta da antece- feito e _praticadoseminconveniente algum; antes 
dente, depois de Iid:A pelo Sr. secretario Maia. · · tém provado a experiencia que aquella lei é nesta 

O Sr. secretario Costa Aguiar deu parte de um parte cheia de sabedoria. · . · 
requerimento de José Antonio de Carvalho, aHeres , . As providencias sobre -a liberªade da imprensa 
addi do ao lO• batalhão destacado em 1\lontevidéo ; constituem. um objecto de tanta ponderação como é o 
e foi remeLtido á commissão de petições, da responsabilidade dos ministros e conselheiros de 

Entrou-se logo na la parte da ordem do dia, que estado; e se acaso se assentou que a actuallei do 
era a continuação da discussão da lei sobre :os abu- juizo dos jurados podia ser applicada ao processo 
sos da imprensa; ':e devendo principiar-se pelo 1° sobre cú.nes de responsabilidade, nenhuma razão 
artigo do titulo da accusação, na fórma da nova re- ha para se não fazer a :mesma applicação ao pro
dação feita pelo Sr. Ledo, o Sr. I o secretario o leu cesso sobre delictos de imprensa. 
assim conr.ebido: .·. - Portanto, :Sr~ presidente, eu assento que se deve 

« Accus_ a•:ão a~~ptar .o plano da lei ~xistente : esta é a minha opi-
• mao; e eu a · devo mamrestar francamente. ·---· : _ 

cc Art.l. 0-Re11nido o jury, presidido pelo juiZ de - O SR. C-Ruz FERiúuu~~EU: acho . alguma ~azão -
direito, estando presentes o réo e seu advogado, no illustre deputado, quando pretende que se adopte 
e apregoada a·' causa) o juiz deferirã aos jurados o o systerna . seguido na actuallei da imprensa,, por
juramento ·seguinte : que na verdade neste artigo .confundem~se os juizes 

Juro de examinar. cuidadosamente os factos que de pronuncia e de accusação, e vem-se ·a estabelecer 
tiver de julgar, e de exhibir o meu voto com toda a dousjulgiunentos de i!CCU~Ção_. , · _-· _ , · , _ 
sinceridade da minha alma; de n.ão admittir accu- · · Nós iíes~ ', artigo ~tl:atamos dá, pronuncia, e.}lara 
sação po_r. odio ou -malícia; de não absolver por ft'Ot" ella . nem se quer '-s~ ' pr.ecisà da au.dieneia do _réo, 
que:a ou· lucro; de ~eclarar e!R' · t~do e-pDr tudo a quanto -• Jl1ais • da _ sua J?resença._ •• ~ - Julgo portanto 
verdade, segundo tL mmha consctencw. _ _ . que a mataria aqui está muito· cpmplicada ••.• l'óda 
-- Depois o promotol' lerá o acto da aceusação sem' a doutrina que se acha ·desde as pa:Iawas .:.::_:Depois 
fazer reflexões: o réo ou séu adv()gado apresen-1 o: promotor lerá, etc. {Lendo o artigo.) está fórado 
tará ou lerá a sua defeza, e um e outro retirar-se- s'Em lugar, pois não pertence para aqui ••• Eu ·api'e-
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sentarei uma proposta suppressiva desta parte do· · Disse mais o illustre membro, que neste artigo 
artigo. · · · · · se confundião os dous juizos da denuncia e da. accu-

0 SR: LEno :-:Sr. presidente, este artigo é ar- sação. Ora, bem se vê que esta especie de. defeza, 
guido por confuso, e por conter materiaimperti- de que aquí-se falia, não. é a c011testação formal, qúe 
nente. Eu mostrarei que não prevalece nem uma o réo deve fazer, quando ; estiver ~ nojuizo,sobre a 
nem outra accusação. {Leu parte do artigo.) Qual é: accusação. 
a . complicação ou confusão que existe nestas pala- ,.Não se· .dê á palavra-defe!)a--essa . accepção es
vras '! · - ·· • •' tr1eta, ou use-se de outra expressão, e tudo se reme-

Já está vencido, que, apresentada a queixa ou de..- diará. · 
nuncia ; ao juiz de direito, este fará notificar o réo, Eu já ~isse que sobre. a r~d.acção deste artigo po
e os juizes de -ràcto para comparecerem em um der-se-h1a notar grande defeito. Porém nem porisso 
certo dia: que resta pois senão dete.rminar·o acto se diga, que se confundamos dous juizos, o da de-
deste primeiro juizo que deve julgar da denunciá? nuncia e o da accusação".. . . .. . . 
E' o que · <;e acha neste artigo que me parece bem . O . -réo deve: responder antes de ser pronunciado, 
claro. · · · ainda . que não possa desenvolver a sua defesa da 

Nesse dia determinado pelo presidente ou juiz de mesma fórma, porque o deve fazer no juizo sobre a 
direito, reunido o conselho e presente -o réo; prin- accusação: e se istq se chama confusão; tambem se 
cipiará o acto pelo juramento deferido aos juizes de deve chamar confusão 0 que a este respeito se dali-
facto. (Continuou Q ler.) · berou na formação da lei d~ :responsabilidade. 

Depois de prestado o juramento procede o presi- · 
dente aos.' mais aétos do juizo. isto é, fazendo ler a Leu então o Sr. secretario Costa Aguiar a se-
denuncia, dando audiencia á parte, e inquirindo as guinte 
testemunhas, se houverem. Eis-aqui o sentido obvio « EMENDA 
e litteral do artigo. · · ·. 

Póde ·ser que na sua redacção se notem defeitos, « Supprima-se o período que começa-Depois o 
e eu não estou longe disso; porém confusão e ob- promotor-até o fim.-0 deputado, c,-uz Ferreira." 
scuridade ·não. · Não foi apoiada; e continuando a discussão,orarão 

Talvez falte aqui um ponto de que se deveria tra- . o Sa. LINO CouTINHO :-Eu sinto não poder dei
tar. por ser o séu proprio lugar, e é o caso da re- xar de impugnar a doutrina deste . artigo e dos se• 
,volta do réo; talvez se deva prevenir essa hypo- güintes. Sr. presidente, posto que não podemos 
;these; 'talvez se deYa mencionar aqui o modo de ainda gozar do ,estabelecimento da umjury perfeite 
fazer ·as perguntas ás testemunhas; e declarar se. em todas as snas partes, e conforme o systema se
ellas. serão inquiridas perante o promotor ou não·;· guido em outros paizes que têm a fortuna de o pos

·talvez falte algum outro quesito porém ambigui- suirhaseculos, porissomesmo queaindanãotemos 
dade, e confusão creio que nelle não existe. · . · o estabelecimento dos juizes de pnz, com que Lem 

Responderei agora quanto á outra arguição de grande relação, todavia muito importa fazêl-o apro
conter·materia estranha. Disse um illustre deputado ximar, quanto possa ser, a esse estado de perfeição, 
que havendo a camara applicado ao processo da muito mais quando dos pequenos ensaios, que ja 
lei de responsabjlidade dos ministros de estado a entre nós têm havido, têm resultado os melhores 
parte co_rrespondente da lei provisoria da liberdade effeitos. como todos podemos testemunhar, 
da imprensa, devíamos supprimir estes artigos em Nesta intelligencia eu assento que a maneira por 
discussão, e adoptar em seu lugar os da mencionat1a ·qne até agora se tP.m procedido conforme a lei exis

' lei provisoría : e deu como razão desta sua proposta tente, é preferível a esta que o projecto · vem in-
a necessidade de sermos coherentes. · ' troduzir ·de novo. · . 

Es~a mesma razão; ·Sr. presidente é que me faz Qual é 0 fini deste primeiro jury, Sr. · presidente! 
defendera doutrina, que o illustre deputado chama: E' co_ nh __ ecer da denun·cia, 'é examinar se a queix_ a 

· estranha deste artigo. ·· · o · . ' t · é h d · · 
. . Não se determinou na lei da responsabilidade que aprese o a mot•vos para o r o ser c ama o a JUIZO. 
o réo nunca fosse pron~,~nciado sem ' sflr ouvido com Este jury vem a fazer as vezes de juiz de paz; não 

-sua deff!za 't E não, foi 0 mesmo illustre deputado 'v.em ·conhecer da criminalidade do réo; conhece só
·quem mais se oppôz á opinião contraria 'l . _, . mente dasrazões apresentadas pelo· denunciante, e 
. . Não se declarou' contra··o methodo até agora.se- resoJve se tem ou não lugar a ;accusação. . . . 
guido . de se pronunciar um cidadão, sem se lhe. dar . . Logó , é .· úecessario que o promoter lea o 'seu re-

-:vista para . responder sobre a denuncia? ·Não·disse lato:i'io~ . e apresente ·os documentos, etc. porém 
quê na nova · legislação se devia reformar esse de-_ não é preciso que o réo appare'ça, porque em rigor 

· feito da antiga legislação'! ·· .· . , elle_ainda não é chamado, ajuizo. Estejury, oll 
M~ ·E éntão:como hoje·se declara •abertainente contra a,ntes · este juizo de paz é instituído para que não 
.o que tiinda .ha pouco sustentou neste mesmo re.,. sejão ()s cidadãos chamados a juizo sem . uma riizão 
cinto? · · · __ · · - sufticiente, .e para que 'não:hajão·accusadóres, te-

Como ·pretende negar aos cidadãos ·em geral inerarios~ Ora, eu .acho que nestaparte a :leiépro
aquelle dtreito de defeza qne se concedeu a~s mi- ,visoria: ,. é indubitavelniente superior a·.esta,. que se 
mstros e conselheiros de estado? ,- . _está . fazendo, porque to_dos·:estes actos.sé praticão 

Eu creio, Sr. presidente; que nós não poderiamos :com tal simplicidade, e exactidão; que nadli déiXão 
.resolver hoje o co~trario, .sem cahirmos em· um de a !lesej~r~< · . .... ·. ·.. .· . ' .. • · · . .. i . :' ·' · ; 

<dous· defeitas torpissimos,:ou d&. sermos. contradic:- ·. Demais, .senhores, . este methodo jâ estâ :em-pra
", torios,· ou .· de concedermos aos ministros de ,estado. tica: entre nós, e os resultados têm sempre sido os 
· um privilegio :o• mais -od.ioso que .Ee pód~. imaginar, melhores : E ·.para que in ti oval-~ ag9ra,, e. t~Õca~-o 
p~r ~sso que vai atacar duecta e Immedtatamente ~- por _ ou_tro que · talvez , enco~tre , 1n~~mve~uentes. na 

· (iu-eltO de defesa, · que ~m O seu fundamento: J!a le,l- exeCUÇBC? ? "Po~- conse~e~Cl.a eu- _VOU, ~rOJ?Of ·que 
.natural• · · - · • • •rY• " ' ·':: . ·:.:: u · - •. es~ artigo~~Jaosubstituil;los,pelos dal~•e~_sj~J1~e-
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o Sa. VAscoNCELLOS: -Sr. ·presidente eu ' jálvia designado os tribunaes privativos para conhe

emitti a minha opinião, que mUito se conforma com cer dos delictos de . responsabilidade de taes func- · 
adoiliustrepreopioaote, porém como um nobre de- cioniuios. Logo nãu foi um privilegio odioso; foi a 
putado a impugnou, arguiodo-me de contrªdictorio, necessidade, e por consequencia não sou contra
devo não só explicar o meu voto, mas tambem dictorio. 
mostrar que me não tenho contradicto. . Tomail.do á materia, insisto que se adopte o me-

Já se achão formados pela lei actúal dous conse- thodo ~eguido na lei ac~ual da liberdade da impre~
lhos de jilrados, uin qtle julga sobre .a denuncia, e ~ assrm como se prat1c~u com o processo ~~s lDl
outro sobre a accusação, isto é o mesmo que se v~ mstros de e;stado por ~es de responsabi!:i.da~e, 
fazer nesta· lei, e o que se fez na lei da responsab1- e;cepto aquillo, que nao p~der }ar apph~çao: 
lidade dos ministros de estado. Nessa mesma lei Fique ·por tanto suspensa a d1scussao desta le1, até 
existente já está determinado, o que se ha de pra- que ~e ~egul~ o resto do proc~sso pela antiga, e 
ticar em um e outro jury, e já a experiencia o tem quando .15~0 nao mereça~ attençaoda~amara, nesse 
confirmado; e por isso pergunto eu, para que ire- caso reJelte-se est~ artigo, e sub~t.ltua-se outro, 
mos discutir outros artigos, e admittir outra ma- <JUe v.ã em co~~rmtdade ~om a ~r~t1ca actual. Esta 
teria, desprezando aqu~llo, que está feito, e se mostra e a mmha opm1ao, a camara dec1du-á. 
ser o melhor '1 · Léu-se a seguinte 

«EMENDA 
Eu e~licarei o que se faz · no primeiro jury se.:. 

gundo a lei provisoria. O promotor ou a parte 
oft'eodida queixa-se ao juii de direito, este examina « Indico que na accusação e julgação nos crimes 
a petição e documentos, e em certos casos procede de liberdade de imprensa st> siga . o methodo até 
a um summario, e achando materia attendivel, agora praticado naquillo, . que for applicavel.-
manda convocar o conselho dos jurados. O con- 1 ·L· c · h F · · d 
selho, depois de prestar o juramento, ouYe todo o ose ·"10 outtn ° » • ..;.... 01 apOia a. 
relatorio do promotor, e . todos os papeis, que se O SR. · VASCONCELLos: -Eu approvo a emenda 
achão juntos aos autos, e retirando-separa uma casa do Sr. Lino Coutinho, mas queria que se fizesse uma 
separada julga sobre esta queixa ou denuncia, de- explicação, e é, que não só se adaptasse o que fosse 
clarando ser ou não procedente. Até aqui o xéo não applicavel, mas tambem que se accrescentasse o que 
é ouvido, nem chamado a juizo, porque ainda se faltar naquella lei, porque nesta, que estamos a 
não sabe se será, se não réo. Se o jury julga im:.. discutir, trata-se de abusos na liberdade de impri
procedente a queixa ou denuncia, a sua mera de- mir, escrever, e fallar. Deve-se redigir de tal 
claraçã~ põe termo a todos os actos, e nada mais se sorte a emenda, que fique entendido que não é só 
pratica a respeito do réo; se porém a julga atten- no escripto que póde haver abuso. · 
divel, passa-se então a formar a accusação,e pro- O Sa. Lmo CoUTINHO :~Eu accrescentarei mais 
cede-se a todos os actos' que para ella são necessa- essa idéa, mandando-se-me a emenda. 
rios, citando-se o réo, e dando-se-lhe dia para com- Sendo satisfeito, escreveu. na sua emenda ·o se-
parecer; · etc., · etc . . Ora que marcha mais simples, . guirite , · 
mais justa, e máis conforme á razão se poderá in'- · u ADDI't.umto:o 
traduzir, do que está 'tE para que ba de o réo com 
o seu advogado estar presente a éste acto, se ainda . « Copiand9-se aqui na lei, e substituindo-se outra 
em rigor se não sabe, se elle será réo't Que defeza eousa, no que não fôr. » 
é . esta, de que aqui se fálla, se ainda não está con- Tendo-o lido, e enviado á mesa, accrescéntou o 
testada a lide, se ainda não ha contrariedade.? 

Responderei agora á arguição, que se me fez, mesmo 
de cootradictorio. E' uma verdade; Sr. presidente, Sa. Lmo CollTINHO :-Julgo que assim está .bem, 
que a respeito dos ministros de ·estado se estabele- pois declara-se tudo,. quanto se deve fazer. 
ceu que no primeiro juizo nesta camara fossem ou- ·o Sa. VAscoNcELt.os:- Eu achava que melhor 
vidos com uma especie de defeza antes de serem era ir esta parte do projecto á commissão,·para que 
pronunciados, é verdade que eu fui dessa opinião, ella combinasse tudo, o que está na lei com o que 
e sustentei a necessidade dessa excepção a respeito se acha vencido, adaptasse os seus artigos, e addi
dos conselheiros e ministros de estado, porém se o cionasse; o que faltar, na fórma desta emenda, e 
illustre deputado se recordasse das razões, que eu feita a nova redacção, se mandasse. logo a imprimir 
dei, e que derão os mais senhores, que declararão a para entrar _em 3& discussão r Apoiado. apoiado.) 
mesma opinião, não me havia de achar em contra- I ulgo que se deve dar JlOr finda, a 2• discussão, 

''"âiccão~ porque adcptados os artigos da lei existente,- jl 
Á cámara tomando esta resolução teve em ~ista nada resta a discutir neste projecto. (Apoiado ge.:. 

o grandé perigo, que ~oireria a nação, se os mi- ralmente} Peço por tanto que o Sr. presidente faça 
nistros de estado. fossem accasados amiudadas esta proposta na votação. (Apoiado.) 
vezes, e sem radicaesfundamentos.Não Thes con- Como .ninguem se otrerecesse a fallar, julgou..:se 
cedeu um privilegio odioso, como muito bem se ex- sufficieote a disclissão, e passando-se á votação, 
plicou nesta eamara, mas attendeu-~ que a nação propoz o Sr. presidente, se o projecto devia voltar 
muito soffria com a frequente suspensão dos mi- á commissão de leis regulamentares para redigir, 
nistros de estado, por isso mesmo qne logo que se os artigos na fÓl'IXI.a da emenda do Sr. Lino COu
julga procedente a denuncia, e se passa o decreto tinlu), ·.resolveu-se qõe sim. Propoz mais se depois 
de · aceasação, .fiea. o :aecusado suspenso do seu de .. feita a· redacção, entraria o projecto eni 3& dis
éargo. EiS o motiva, porqtie 5e assentou CJ!le nunca eàSSão, julgando-se desde logo finda a·2·. nafórma 
fassem . . pronunciados, seoi ser. ouvidos. Nem a ca.; da pro.Posta verbal dC? Sr. Va..c:concellós: venceu-se 
mai'à illtiápassou às. régias estabéleeidas na coil- que siiil · · · · · · · · 

· :um~~· ;!l:~;:~:Ut,~~~=DptibW: Já~~= o ~~~=~~C::~!~a:o:a;:~~o 11ia Ieu 
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_ OFPICIOS 

« lllm. e Exm. Sr.-Levei á augttsta presença 
d.e _S. M. o ,Imperador o officio, que V. EX. me di
nglO em data de 11 do corrente mez, .relativo ã re
p.resentação_ de Fulgencio Cbegaray, cidadão dos 
~stados Umdos da America, e agente de uma so
ciedade formada em Nova York para a exploracão e 
navegação do rio das Amazonas, e o mesmo senhor 
me OrdeD~)U que I~Spondesse a Í'eSJleÍtO dO quesito, 
que ~onttnha o d1to_ officio de V. Ex- que nas ins
trucço~s, q~e s~ derao ao encarregado de negocias 
deste Impeno Junto do governo dos referidos es-, 
tados, se lhe determinava o seguinte- animarã, 
mas sem comprometter o governo, os capitalistas 
fabricantes, e emprehendedores sobre tudo d~ 
barcos de vapor, para os traze~em, porém ã sua 
custa, contentando-se com a protecção do governo. 
O que tenho a. ~onra de participar a V. Ex. para 
o fazer presente na camara dos deputados. · 

« Deus gu~rde a V. Ex. Paço em 17 de Agosto 
.de 1826.- Vtsconde de lnhambupe.-Sr. José Ri
cardo da Costa Aguiar.»- Foi remettido á com-
missão de commercio. -

« Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de remetter 
a V. Ex. para que V. Ex. queira fazer distribuir 
pelos senhores deputados os exemplares do inte
ressante mappa da constituição doimperiodo Brazil 
que se publicou ultimamente em Londres. ' 

« Deus gu3:rde a V. Ex. Paço, em 17 de Agosto 
de 1826. - v~sconde de I:rthambupe.- Sr. José Ri
cardo da Costa Aguiar. »-Foi recebido com es-
pecial agrado. - . 
. Ent~ou-se _na 2~ parte da ordem, que era a con

t1Duaçao da d1scussao sobre o parecer i:! a commissão 
de fazenda . ácerca do requerimento dos menores 
:filhos do fallecido desembargador Gondim, adiada 
na sessão de 14 do corrente. 
, ·E havendo o Sr. primeiro secretario lido o pa
recer, e as e~~nd~s o~erecídas na sessão de 14 pelo 
Sr. 1\Iay, ~ Lmo Coutmho, roupeu a discussão com 
este discurso 

O SR. MARcos . ANTONio . -Senhores eu já no 
outro dia emitti a minha opinião sobre esta ma teria, 
que me parece muito clara e_ corrente, e agora torno 
a . dizer -que se deve autorisar o governo para con
ceder jã sem demora a metade do ordenado deste 
desembargador aos seus :filhos orphãos, em. remu
neração dos seus serviços. Estes miseraveis orphãos 
são :filhos de um varão, que fez importantes ser
viços á nação, não s<S como ~mpregado publico, 
-mas tamJ>em como homem particular, A nação deve 
remunerar estes serviços, assim sempre se praticou, 
e nisso não póde haver duvida. Demais, senhores, 

_ são alimentos, que se devem a orphãos desampara
dos. Autorize-se já o governo para conceder-lhes a 
metade do ordenado de seu pai. Eu não me con
fo!mo com o parecer da comm~ssão, quando pro
poe que se remetta este requenmento ao governo 
para mandar consultar o conselho da fazenda, 
eu não ••• 
· ·· O SR. CosTA AGUIAR:.- (Interrompendo) Não é 
isso o · que díz a comrnissão, o parecer. é este. ( Leu 
novamente o parecer;-} 

O> Sa. M.ulcós ÁNTONIO :-Mas eu digo quo o 
governo deve ser jã e já autorisado :para conce
der esta remuneracão. Trata-se de alimentar os 
filhos de ~ um empregado publico, de um cidadão, 
que · fez grandes serviços, presenciados por toda a 

nação,. serviços . de que ninguem jãmais d~'Yi.don, e 
9: ue ate o governo reconheceu como verdadeiros. Por 
IS~o as~ento que · não é preciso proceder-se a essas 
solemmdades. Se estes servicos são conhecidos de 
t?dos, que necessidade ha de Õs legalizar t Sr. pre
Sidente, se V. Ex. me permitte, eu mandarei uma 
emenda a este parecer. · 
_ O SR. LIN~ CoUTINHO: - Sr- presidente, eu tenho 
1guac3 sent1mentos aos do illustre_ deputado, que 
a~abou de fallar. _Eu reconheço os'lmportantes ser
nços, que o pai destes menores prestou á nação 
de ~~is tive a felicidade de o conhecer de perto ~ 
participar da sua amizade. A' vista disto decidão 
se eu so_u ou não de parecer, que os seus filhos sejã~ 
soccorndos, achando-se, como se achão, em mi
seria, porém não sou da opinião do illustre membro 
que propõe que o governo seja autorisado para esse 
fim. A con~tituicão no § 11° do art. 102 diz isto. 
( Leu_ o artigo ) Óra como é que nós havemos de 
autoriSar o governo para dar esta remnneracão se 
o governo jã está autorizado para concedel:a 'na 
fórma deste paragrapho? O governo só de;eria 
mandar este requerimento á camara, depois de-ter 
dec~etado a remuneração,_ então ê que o governo 
deyta mandar e~te requerrmento, o dizer-nos- eu 
dei a estes orphnos uma pensão de tanto em remu
neração dos serviços de seu pai, agora pertence a 
vós o confirmal-a.-

Sr. presidente, no conselho da fazenda só se le
galisão os servicos de remuneracão ordinaria· então 
marcha o tribunal segundo as lêis existentes'e clas
sifica a importancia dos serviços e a correspon
d_ente remuneração; porém, serviços extraordina
n_os, que merecP:m uma recompensa extraordinaria, 
na o pertencem ao conselho da· fazenda. Para estes
serviços, diz a constituição isto, que eu já li e que 
vou lêr de novo. (Leu o artigo mencionado.) 

Se nós não tomos lei para estes serviços feitos 
pela independencia do nosso paiz, como é que o
tribunal os ha de legalisar '? O governo é que os ha 
de legalisar e arbitrar a competente recompensa e 
enviar depois a esta camara. O governo é que deve 
mand~r proceder ás justificações e habilitações ne
ce~sanas para reconhecer os supplicantes por pro
prio~ filho~ daquelle finado cidadão, se julgar que 
Isto e preciso. Portanto, torne o requenmento ao 
governo na fórma da minha emenda, a qual é feita 
segundo os termos da constituicão. 

O que o honrado membt·o propõe para faZF:r-se, 
é justa~ente o que a constituição já fez: quer que 
se autortse o governo por um decreto da assembléa 
e o governo já está autorisado por um artigo da 
constituição. 

Querer que se não justifique o direito destes me
nores, não póde ser, não tem cabimento ;_porque, 
certidões_.podem-se forjar, po-'!em-se substituir ou
tros em l..tgar dos proprios filhos do finado e estes 
enganos devem-se evitar. 

Nem esta justifieacão é cousa muito custosa; o 
tutor tem nesta cidâde muita gente que conheceu 
o desembargador Gondim e conhece seus filhos; e 
por isso muito facilmente se póde fazer a justifica
ção. Emfim o governo sabe o que deve fazer neste 
caso : envie-se-lhe o requerimento. Até me per
suado. que é o meio mais abreviado para soccor
rer-se com promptidão a estes orphãos. 

Leu' t-ntão o Sr. 1° secretario esta 
« · DENDA 

a: Seja antorisado o governo para conceder~ sem 
43 
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-a formalidade da .legalisação de serviços, ao~ or
phãos filhos do desembargador Gondim. metade do 
ordenado de seu finado pai, como alime_ntos devi
dos aos filhos de um empregado publico, que mor
reu pobre, _te~do feito importanli~simos serviços á 
nação brazllelra.---:-lJfarcos Antomo de Scuza. »-
F01 apoiada. . 

. O Sa. CLEMENTE PEaEII\A :- Eu tambem estou 
pela emenda do Sr. Lino Coutin~o e rec~mheç~ que 
este objecto se faz digno da mawr cons1deraçao. 

Tambem conheci muito de perto a este desem
bargador, para Pc;>der apreci~r as ~uas qualidades; 
porém, nem po! tss~- poderN convir e~ quaesqu~r 
medidas, q~e na~ seJa o funda~as na le1 ; . e deiJ!ais 
a mesma le1 mmto favorece as nossas mtençoes, 
que só se dirigem a soccorrer os miseraveis filhos 
de um benemerito cidadão. 

A proposta do Sr. Lino Coutinho é da _con~titui
cão no art. 102. E' o governo que deve mte1rar-se 
aos serviços deste fallec~do e do estado em _que fi
carão os seus filhos e arbitrar-lhes uma pensao cor· 
respondente. .A camara nada tem por ora a fazer 
neste negocio: depois que o governo fizer o que lhe 
compete da sua parte, a assembléa praticará o que 
pertence ás suas attribuições. A constit~ição )á pre
venia muito bem este caso; o governo Já esta auto
risado pela eonstituição, não precisa de n?vo de
·creto. Embora se diga que o governo nao quer 
servir-se desse poder e commette todo o negocio á 
assembléa. A Jsso responderia que o governo não 
praticou o que devia e que isso não nos dá direito a 
sahirmos ·da letra da constituição; nós devemos an-
dar sempre com a constituição na mão. (Apoiado 
_get·alnwnte.) 

Quanto ao processo que deve correr noconselho 
da fazenda,digoque esta é a marcha seguida e muito 
anti rra. Nestes e em outros casos semelhantes sempre 
cost-~mou o goYerno commetter as habilitações ao 
-conselho da fazenda, para obrar com o conheci
mento quo convém ter e rom isso nos não devemos 
embaracar, porque é negocio do governo e não nos 
competê . . O que pertence á camara é examinai-o 
muito bem, depois que nos viflr remettido para ap
provar-se a pensão que íôr estabelecida. 

Portanto, a maneira de compôr todas as duvidas 
e de acabar já com esta . discussão, é adoptar-se a 
emenda do Sr. Lino Coutinho, a qual eu approvo. 
Se fosse possível conceder-se já este soccorro aos 
miseraveis filhos do desembargadO!' Gondim, prete
rindo-se todas estas solemnidades, . eu votaria que 
'se assignasse jã a pensão; porém, isso não é possí
vel, é preciso caminhar com a lei. · 

O SR. MARcos ANTONIO:- Sr. presidente, eu 
não acho inconveniente algum em approvar-se esta 
minha proposta. Ninguem duvida, que. depois dos 
serviços legalisados, pertence ao governo o estabe
lecer a pensão correspondente: estou a P.ste respeito 
-pelo que disserão os dous illustres dep?tado~, ,que 
acabarão de,fallat:; porém, o qne eu qutzera e, que 
já ejá'o governo désse a metade do ordenado que 
vencia o fallecido . desembargador, independente~ 
mente dessas formalidades. 
-- Einquanto se legalisão os serviços, nãó ~stão ~s
ses orpbãos soffrendo fome e nudezr Essesorphãos 
são filhos do estado: a · nação deve alimental;,os, 
deve pagar-lhes os serviços que·fez seu pai. Ainda 
digo mais, se fosse possível, eu quizera que se fi
zess~ uma subscripção a favor destes orpllãos : eu 

não teria duvida de concorrer com o que pudesse. 
(Apoiado, apoiado.) -

O Sa. SouzA FRANÇA :-0 illustre deputado · que 
acabou de fallar, mostra ter pouco conhecimento da 
marcha que têm estes · negocias ; e. a sua proposta 
induz uma dispensa de lei, que se não póde conce
der, · sem razões urgentíssimas. A legalisação ·dos 
serviços é um· processo marcado por lei e que se 
não póde preterir · sem graves inconvenientes. 

Por outra parte, quando os serviços não são pro
prios, como no caso de que se trata. ha rigorosa
mente duas.habilitaçõe~ ou justificações: em u"!a 
pro vão-se os serviços fe1tos e a sua vali~ ou classi
fic-ação; e em outra mostra-se, quaes sao os her
deiros ou as pessoas a que pertence a remuneração. 

Ora, tudo isto já 'está marcado por lei e . não 
póde ser alterado, sem se abrir um perigoso exem
plo: não é como asseverou um honrado membro, 
fazendo distincção de serviços ·ordinarios e extraor
dinarios; pois tanto uns como outros a este respeito 
estão na mesma linha e hão de sempre ser legalisa
dos pelo conselho da fazenda, emquanto existir 
este tribunal e a lei actual. 

Como é que a assembléa ou o gov-erno hão de 
conferir remunerações de serviços, sem que conste 
por um modo authentico, quaes são esses serviços 
e quaes as pessoas a que compete as remunerações'l 
Portanto, a emenda do Sr. Marcos. Antonio é in
admissivel. 

Quanto ao Jlarecer da commissão, torno a dizer 
o mesmo que já disse na sessão passada. · A com
missão ponder<Ju o que era de lei e de razão no pre
sente caso. Ninguem duvidou jámais da autoridade 
que tem o governo de . indicar estas recompensas, 
submettepdo-as depois á approvação da assembléa. 

Porém, parece que o goveroó não quiz usar desta · 
autoridade, quando remet-teu este negocio á camara 
dos deputados; o por isso propoz a commis!'ão que 
se autorisasse o govemo para dar uma pensão aos 
supplicantes, depois de legalisados os serviços que 
elles allegão. A maneira :porque isto deveria fa- . 
zcr-se, não indicou a comm1ssão, se por um-decreto 
da assembléa, se por uma resolução; porém, não é 
essa a questão que agora se nos offerece: primeira
mente ha de resolver-se sobre o que se deve fazer e 
depois se tratará do modo porque se ha de executar. 

Julgo portanto, que o parecer da commissão está 
em regra, posto . que não me opponbo a qualquer 
outro expediente, de que se queira lançar mão, 
uma vez que seja baseado na lei. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA : - Sr. presidente, eu 
não pretendia fallar sobre este objecto, por me pa
recer assaz demonstrada a justiça do parecer; po
rém, como o negocio se vai complicando · com 
emendas, cumpre que eu diga, que a commissão, 
levada por princípios de rigorosa justiça e humani
dade, assentou que nada havia de · tão justo, como 
dar subsistencia a desvalidos orphãos, filhos de um 
cidadão benemerito da patria; este sentimento, po
rém, conteve-se nos justos limites, porque nem a 
comn:iissão podia dispôr com largueza dos dinheiros 
-publicos, nem o , thesouro se acha nessas circum
stancias. 
. Allegavão-se os grandes serviços feitos .por esse 
desembargador; , eu . não . duvido dellf:ls; porém; a 
commissão, sabe1;1do que a grande moeda, com que 
a patria rernUJ1era .aos,filhos benemeritos1,são ru,J 
honras; e qu~ aquelle desemb~!fgador,. petas, sens 
feitos. tivera anomeaçit~ _de digni~o_do CruZeiro, 
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limitou-se a considerar os serviços pratiçados, como 
magistrado. · · .. · . _ ... 

Alguem julga que ao governo pertence a inteira 
decisão deste negocio, e eu ass~nto que elle obrou 
bem em vista da . constituiçãol Jl<;>rque po~eria ta
xar-lhe uma pensão e o poder eg1slat1VO nao a ap

_provar ;, e na medida que tomou, vai caminho di
reito~ 

Sr. presidente, eu tambem tenho um coração sen
sível ~ dado ã beneficencia; a desgraçada condição 
desses orphãosassaz me condóe.; fui contempora
neo e amigo do Gondim, porém, todas essas copsi
derações não têm bastante força para me' fazerem 
mtidar um passo do que me dita a ma1s rigorosa 
justiça. Remunerem-se os servi~os, dê-se subsis
tencia a essa desventurada memnice; attrnda-se, 
-porém, ao estado de nos;;as finanças, aos premios 
Já conferidos ao honrado pai e á mui atlendivel 
consideração, que nada tei:nos ainda feito para . ar~ 
recadar e muito para destruir; não continuarei, 
porque muito convém economisar palavras e ga
nhar em tempo. 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. Pt:esiden
te, _eu concordo com o Sr. Lino Coutinho, posto 
quo não em todos os seus princi pios. Em verdade, 
pela constituição pertence ao governo dar estas re
munerações e á assemblóa approval-as; a conslitui
ção não faz differença de sel'viços, mas sómente de 
I'ecompensas e diz, que, se as . recompensas pec~
niarias não estiverem marcadas por lei, á assem
bléa compete o approval-as. 

·Antigamente não se podia dizer qúe havia rigo
ro~a lei de remunerações, porque, estando reunidos 
no monarcha t11dos os poderes políticos, elle . con
cedia as remunerações que bem lhe parecia, ora 
consultando o conselho da fazenda ou ainda mesmo 
sem preceder essa formalidade. Hoje, porém, não 
succede assim, já o governo (lão póde dar tudo 
quanto quer, sem infringir a constituição, a qual 
providenciou muito bem esta materia, autorisando 
o go~erno a conceder as rP.compensas pecuniarias, 
que julgar justas independentemente da lei, com
tanto, porém, que as submetta ã approvação daas
sembléa. 
· Ora, quando eu me declaro pela opinião do Sr. 
Li no Continho, não só tenho em 'Vista a constitui
ção, ··· mas tambem a brevidãde do · negocio: _ porque 
me parece ser muito mais facil a marcha -que o H
lustre deputado propoz, do que a que lembrou a 
com missão . . Remetta-se . o negocio . ao goTerno, o 
qual providenciará sobre esses requisitos ·necessa
rios para a legalisação dos serviços e talvez o faça 
independentemente de tantas formalidades, que só 
servem para moer a "paciencia de um pretendente e 
esgotar a sua bolsa. 

. Eu tenho observado que a marcha ordinaria de 
semelhantes justificações e habilitações é sobrema
,neira morosa e complicadíssima. Muitas vezes 
para -se cobrar uma quantia de .cem mil réis, gas
ta~se esta ou ainda Jl)aiorquantia1_ quando_de __ spen
dem-se centenas de contos de re1s sem a menor 
cerenionia. Portanto, convenho no parecer do sr·. 
Liho Coutinho. O meu maior ,desejo ê que ew tudo 

:n_. o_ •. s_ ~--igas_ se __ m_os-. .á le--t-ra. d,_a_ c_õ-.n·s-tit_u_i_ça--. -o. ___ f_ A_p_ o_ . ~-ad. __ o ___ .) ·Erremos embora, mas erremos com ella. • (Apot.ado.} 
·_:.o ' sl\~ VASCO~CELLOS :.;.Eu tàmbcm scú do més
.mo",pareeer, eú tambem :voto que este requeriment_o 
:torne .ao governo _ para. qu~ arbitre esta . pensão e 
~~e depois :venha á._ approvaçãp da camara. 

Quizera mais, que se officiasse ao governo, para 
que mandasse a esta camara uma relação das mer
cês pecuniarias, que tenha .feito depois do jura
mento_ da ·constituição, pàra serem . · examina'das e 
confirmadas. ·· Talvez (eu tenho razões para o s~ber 
com alguma certeza) se tenhão dado algumas pen
sões fóra da lei : é · preciso examinar isso. 

Tendo cessado a- díscÚssão, porse julgar. sum.
ciente, posto o parecer a votos,~. foi rejeitado, fi-· 
cando approvada ·· a emendá do :;r. __ Li no Coútioho, 
concebida nestes termos: · .. . · · · 

« Indico que . o parecer da commissão seja sub
stituído por est'outro: -Que se envie ao governo o 
requerimento para que, legalisados · os serviços, o 
governo decrete a remuneração . pecuniaria dos di
tos serviços, sujeitando depois á camara a dita de
cretação, par~ ?~ter a approvação, na conformi-
dade da constltmçao art. 102, § 11. » · · 

A · emenda do Sr. Marcos Antonio ficou em parte 
comprebendida, em parte prejudicada. - . 

Como se achava tambem designada para esta 
2a parte da ordem do dia, a .apresentação de novos 
pareceres, e indicações, • o Sr. secretario Costa 
Aguiar fez a leitura dos seguintes 

« PARECERES 

<< A commissão .. de petições viu o requerimento 
de Francisco Antonio · Gomes, no qual fazendo 
longa exposição da má conducta do vigario 
da freguezia de Jacarépaguá, f! dos erros, que o 
mesmo tem commettido nas funcções do seu winis
terio, mostra pelos documentos juntos, que denun
ciára todos estes factos ·criminosos · perante a 
autoridad~ ecclesiastica, a qualsómente o pronunciou 
a livramento ordinario : e porque entende o suppli
cante á vista da prova e gravidade dos delictos, que 
outra devera ser a pronuncia, recorreu daquelle 
juiz para o tribunal competente, onde não teve 
melhoramento, e por isso pede a esta camara a 
justiça, que julga lhe fôra denegada. A mesma 
commissão entendendo não pert'-"ncer a esta c!amara 
o conhecimento deste negocio, por ser privativo do 
poder judiciario, não lhe deu direccã9, e é de parecer 
que seja rejeitado. • 

<< Camara dos deputados, 4 de Agosto de 1826. 
;_José Carlos · Pereira de Almeida Tor1·es. - Lui.z 
Pedreirado Couto Fcrraz.'--;LJLiz Paulo de Araujo. » 
-Foi approvado sem o~jecção. , _ 
· «_Victor Lu~io Vieirjl "Henriques, _. representa, 
q~e, tendo .serVIdo por,espaço de ·17 annos o omcio 
de porteiro dos leilões das fàzêiidas inglézas ru,-re
matadas ·nos armaz_ens da alfandega desta cô~te em 
virtude. danomeação, que delle fizera o juiz da mesma 
:alfandega, fôra ultimamente ·esbulhado da 'poss'é e 
exercício das suas funcções, pela concessão feita à 
Alexandre José Rodrigues ·do officio de porteiro 
privativo dos leilões do commerdo 'e casas fallidas, 
tendo:..se abás declarado que o privilegio concedido ao 
supplicado não ' se estendia aos leilões partiéulares, 
por ser livre aos com_merciantes a · nomeaÇão para 
este fim de· pessoa da sua· confianÇa, e CF.Je havendo. 
o supplicante represe11tado ao governo contra a súa.€"+::· 
exclusão;> ~~ndou este i~formar ·aojui_z}!a a}f~n~~ga'· 
o qual a' IQaiS de anno na(),t,em satisfeito; esta deter~ 
minação; e .em e()nclüsão'"' pede que '.'esta··:Càttlara 
chamando· a '' Si·a ~informaçãô retardada,> haja d41 
reempossal-o naqueUe seu offi.cio. A -commissão de 
petições não deu. ciir~~~o~ao pres~~~e_re«nJ.erimento, 
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pôrque. é de parecer que o supplieante deve requerer 
ao goveJ1lo' a quem pertence todo este negocio • .. 

« Paço da camara dos deputados, 14 de Agosto 
.de H~26.-CQm as mesmas assignaturas, » .-Foi 
igualmente approvado. 
• cc A commissão de constituição é de parecer que se 
peção·ao governo as informações exigidas pelo Sr. de-

-putado Berrera na sua indicação . (1) que foi presente 
ã mesma commissão, visto que julga estes esclare
cinlentos necessários para se organisar qualquer 
reforma na província Cisplatina. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 1826.-Lucio Soares Tei:J;eira de Gov.véa.-Ber
ntJrdo Pereira de Vasco11cellos.- José Lino Cou
tinho. >>-Foi approvado. 

Então o Sr. Cruz Ferreira por parte da commissão 
de legislação produzio·estc 

cc PARECEI\ 

• cc A commissão de legislação e de justiça civil e 
criminal examinou o projecto de lei enviado pelo 
senado sobre as excepções feitas ã plenitude do 
direito · de propriedade conforme a constituição do 
impc!rio, e o acha fundado em justic;.a, e segundo os 
princípios, do direito publico, e portanto dever ser 
impresso para entrar em discussão. 

« Camara dos deputados, 12 de Agosto de 1826. 
-Antonio da Stlva Telles.-Antonio Augu.sto da 
·silva.-José da Cru:; Ferreira. » 

Sendo lido pelo Sr. }o secretario, foi appro,·ado 
sem impugnação. · 

F.ntrou em discussão o parecer da commissão de 
legislação sobre o projecto de lei do Sr. deputado 
Clemente Pereira contendo · a divisão . do c'ldigo 
penal, e os pi'incipiós, que devem ser reconhecidos 
como bases, para se elle estabelecer, e organisar, . o 
qual parecer ficãra adiado da sessão do 1° do correo te 
mez. · · · 

Fallarão sobre este objecto 
O SR. V ASCOl\TCELLOS :-Devo fallar com franqueza 

Sr. presidente: eu penso queesteparecernãoconclue 
co usa alguma. Diz que o projecto do Sr. Clemente 
está bem feito, que o seu plano estã .muito bem 
traçado, c ao inesmo tempo accrescenta que este 
projecto e este plano não devem obrigar, nem servir 
de regra aos que emprehendem organizar um pro
jecto de codigu criminal. Eu ·verdadeiramente 
não sei. o que quer a commissão : não sei se approva 
ou se rejeita a proposta do Sr. Clemente Pereira. 
' '>Este . senhor otrerece11 6' ~eu projecto, a camara 
mandou-o ã commissão ~ ella: devia dar um parecer 
~efiliitivo, e é jusiamcnte o . que não fez, pois eu 
ilã_o posso c~mcluii• cousa alguma do que diz . a 
commissão7 Voto portanto que o parecer tome ã coin-

; missão, para . esta apresentar ,um resultado do seu 
- .exame, einterpôr o seu juizo. 

· O :'sa . . CRuz FERIU!IRA : -A commissão achou 
muit~ . b()ID e projecto do Sr .. Clem~nte Pereira, e 
concluiu que um codigo penal organizado segundo 
o seu plano _deve necessanamente merecer a apprQ
.yação .dos legisladqre~ da nação, e nisto não hesitou, 
quando interpoz . . este . parecer . . }>orém: o que não 

· j11lga ~- commissão se,r _conveniente, é ligar estricta
. mente a este:plano. quaes_quer emprebendedores, que 

· ~ .proponhão.,a redigir-f; quaesquer . projectos , de 
.codigo criminal, e;otferecel-os ã camara. 

(1) · ·Veja-se sessão de 26 de Jullio; · 

AGOSTO DE~l8!6 

Eis : Õ qúe· não julga razoa~el a com missão. 
Podem~se --apresentar mui tos projectos, que mereção 
toda. a . aceitação, · sem todavia seguirem ã · risca 
semelhante plano : e como se póde dar como unico 
modelo ·este, que propoz o illustre deputado 'l E' 
preciso entender os termos em que fallou a com
missão ••• ~ •. (O nobre orador continuou, porém 
não foi obtido o seu discurso). _ . ·: 

O Sn. VASCONCELLos.-Sr. presicJente, a com-. . 
missão não cumpriu com o que determina o 
regimento. A camara já julgou · este projecto digno 
de deliberação, e a commissã.o devia ou al,lprovar o 
projecto P-uramente, ou propor-lhe emendas : nada 
di~ to fez. Diz que não deve este · projecto ligar os que 
emprehenderem apresentar quaesquer projectos de 
codigos : estou por isso, mas uma vez que seja elite 
.plano approvado como 'lei, se não ligar a ·qualquer 
na formação de um projecto de codigo, deve 
necessariamente obrigar aos~egísladores n:1 acei
tação, e approvação desse projéeto; Do contrario eu 
não posso conceber o fim, para que se reduz a u~a 
lei o plano para o projecto de codigo. Eu não en
tendo o que isto quer dizer. Emfim volte o pat·ecer 
á commissão para que dê o seu voto terminante. 

O Sa. CLE&IENTE PEnEIRA :-Eu sei o que quer a 
commissão, Sr. presidente : esta desintelligencia 
nasce de se não lembrarem do outro parecer, . que a 
com missão jã deu sobre as indicações dos Srs. Maia 
e Pires Ferreira para que se propuzessem premios 
a quem apresentass-e os ' melhores projectos de 
cod1gos. A . commissão já deu o seu parecer 
approvando ns indicações, e é a esse parecer que 
agora se refere. Porque propondo-se esses premios 
aos sabios, que melhor desempenharem essa tarefa, 
julga a com missão que elles não devem ficar ligados 
a seguir restrictltmente o meu plano. Creio . que se 
tiraráõ todas as,., duvidas, a1liando-se este parecer 
para depois que a camara decidir a respeito do outro 
que trata das indicações sobre premios, porque se 
se a camara admittir o meio lembrado nas 
indicações, talvez não possa vir a ter lugar a minha 
proposta. 

Sendo apoiado e approvado o adiamento, o 
Sr. president~ abriu disc_ussão·sobre o outro parecer 
da com missão . á cerca das prop-ostas do . Sr. Pires 
Ferreira, e Maia, .adiado da sessão do 1• deste méz 
Ti verão pa~te n~>sta diS(_!.JlSsão 

O Sa.- ·cAv.u.cANTI DE. ALBUQUERQUE :-Sr. presi
dente eu; não me opponho á ma teria em geral deste 
parer.er, porêmjulgo que evitaríamos muito trabalho 
e perda de tempo se o parecer tornasse jã á com missão. 
para apre&entar o projecto, que se offereée· a fazer. 
1ulgo que a . discussão se tornaria mais facil El menos 
confusa. do que se divagarmos sobre estas . bases, 
que o parecer otferece. Se pois este objecto ·tem de 
voltar á commissão depois de debatido na càmara~ 
eu julgo mais acertado que vã já, para pouparmos 
uma longa e inutil discussão~ • , 
·, O Si\. · Cosr.A AGuiAR :-Eu . creio que a • órde,m é 
~iscutir~se primeiro o parecer, qile a comlllissão 
apresentou~ porque iu~lle .so ·a~hão as bases, sobre 
'que: ~e _ha de. ·organizar o .projecto, . Cvm()~é qu~ . a 
c~mlllissã,o o.ha de redigir, 'sem que se, appro:Vem 
estas ~ases 'l Quizera poisquese·rnaildasseprim,eiro 
i.f.Dpri~ir ~ p~rcce~.; ·por ~e.r.1Duito. ~ !o,ngo~ I!a~-pode_r 
ent~r em discussllo, e que depms· ele · approvado 
'com'- !emeódas, . ··otl ·.·sem' ' eniendas; '; se· .• reciigisse· o 
projecto segundo·o qtie •fôr vencido. Pareee;..Jrie•qne 
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assim marcharemos mais em ordem, e até talvez se 
poupará muito tempo na disc ussão do projecto. 

O SR. PAULA E SouzA :-Sr. presidente, eu rião 
estou pela opinião, que acabou de Amittir o illustre 
deputado. Acho muito m elhor que se redija o 
projecto sobre essas mesmas bases, para se discutir 
tudo depois. Essas bases , ainda que approvadas 
agora sejão, não podem facilita r depois a discussão 
porque o proJecto sempre ha de passar por tres 
debates . Portanto sou da opinião do Sr. Cavalcanti, 
porque poupa-se uma 4• discussão sobre a mesma 
materia. Torne o parecer á cu mm issão, organise 
·ella o seu proj ccto; e seja elle impresso pa ra entrar 
em discuEsão. 

0 Sn . VASCONCELLOS :-Sr. p residr.nte , eu lambem 
digo que o parecer deve voltar já á commissão, 
para esta fazer o proj ecto com essas bases . O que 
não acho bom, e em que es tou com grande duvid a 
é o que disse a commissão áce rca do projecto do 
Sr. Clem ente Pereira . Querer dar-se força de lei ao 
plano do Sr. Clemente Per eira é o que me faz a 
maior duviúa ... Porém não se tra ta agora disso, 
reservo-me para de pois. Quanto a este parecer, 
julgo que não de vemos demora r a decisão : forme-se 
o projec to, e disc uta-se depois. 

O Sn . LI NO CouTINF!O :-Que pretende mos nós 
quando mand amos á commissão as indieações dos 
Srs. Pires F erre ira, e Maia ? Não esperamos, 
Sr . presidente, que a eommissão nos apresentasse 
um projec to de lei 1 Que pretendem os illus tres 
autores dessas indicações? Qu e se proponha um 
premi o âquell e, que aprese o ta r o melhor proJecto 
de codigo : logo, se a commissã o approva esta 
propos ta , deve apresentar o projecto de lei, que ha 
de conceder, e. assegurar esse primeiro. 

E~ te parecer é muito distincto do outro a r espeito 
das ba ses propostas pelo illustre deputado o 
Sr. Clemenle Pereira : o proj ecto dest e se nhor 
porlení entrar na linh a dos outros, que se offgre
cerem, e se fôr ar! optado como melhur , será coroado 
com o premio. Por&rri que fez a cornmissiio 1 Em 
lugar de aprese ntar o projec lL para o premio, 
offerece um parecer, que nada va le, se não para que 
o publico saiba que se tra ta de propor premio por 
semelhante motivo . Portan to r everta o negocio á 
com missão, aprese nte e \la um projecto que satisfaça 
ás vi stas da cam ara. Não gastemos tempo nesta 
discussão. 

Q Sn. SILVA TELLES :-Sr. presidente, a com
missão praticou tudo, quanto lhe incumbia . 
Ordenou a carnara que ella interpozesse o seu 
parecer sobre a ma teria das indicações do Sr. Pires 
Ferreira, e do Sr. Maia, e assiJn o executou a 
comrnissão, desenvolvendo a matei-ia do melhor 
modo que puderão os seus membros, e obrigando-se a 
formar o projecto sobre as bases, que apresentou, 
sendo approvadas. Creio que a cum missão não 
devia passar di sto , pois nã o se lhe ord anou qu e 
red uzisse as indica.ções a projecto de lei : se porém 
a camara julga conveniente não discuti r estas 
bases, e que se faça já por ellas o projecto, a com
missão o executará, e redigirá os progra mnH<S. 

O Sa. LINO CouTINHO : - Quando a camara 
manda a uma com missão dar o seu parocer, não é 
para a comrnissão dizer á camara -se quizer eu 
farei um projecto de lei-então para que é o pare
cer 1 E' só mente para a camar« dizer- venha esse 
projecto?- A com missão devia tel-o logo apresen
tado. 

O Sn. CLE~IENTE PEREIRA :-Sr. president"e, o 
illustre depu ta do não tem razão, quando diz que a 
com missão não fez a sua obrigação. Eu digo que a 
commissã o não só não foi ommissa, mas até não 
devia obrar de outro modo . 

E! la não dev ia apresentar um projecto, emquanto 
a camara não approvasse a medida, que foi lem
brada pelos illu st.res autores das indicações. Era 
preciso qu e a ea mara co nviesse na offer ta desse pre
mio, por se convencer que era um dos melhores 
meios para es timular os sabias. 

Ainda se nã o assentou nes ta camara que qual
quer particula r, nacional ou estrangeiro, podia offe
recer um projec to decodigo para entrarem discussão, 
e merecer a a p~rovação do corpo legis lativo. Esta 
medida púde se r rejeitada; podem-se-lhe oppôr du
vidas de gra nde pezo. 

A commi ssão não fez mais do que dar o·seu pare
cer sobre ella, d izendo que a julga muito proveitosa 
e que no caso de ser aceito este seu juizo, organi
zará o projec to de lei, q~e a deve autúrisar . Logo 
procedeu em regra. 

Já que se fallou no meu projecto, eu direi de 
passage m duas palavras para aclarar uma duvida . 
O m eu proj ec to apresenta bases para a formação do 
codigo crimin al, bem •:amo a commissão apresenta 
bases no seu parecer e para o m esmo fim: porém 
qua nti a en o propuz não tive em vista obrigar a 
qualquer outro emprehendedor a seguíl -as; eu bem 
claramente expuz a es ta camara que eu le vava um 
só fim, qu e ~ ra te r conhecimento das bases, que a 
camara admi ttir ia na formação de um codigo penal, 
para me sabor dirigir na em preza, de que me lem
brei enca rregar-me: porque nã .1 tendo eu princi
pias ce rtos, e approvad os pela camara, arriscava-me 
a perder todo o trabalho, que empregasse na orga
nisacão de um projecto de codigo completo, uma 
vez ·que não agradassem os principias , sobre que 
elle se estribasse. 

A' vista di sto concluo que a camara deve discutir, 
e es tabelecer as bases para a formação do codigo 
penal, e sobre a s ua publicação propôr os premias~ 
que entend er, a quem melhur_desempenhar a tarefa. 

·De out ra fórma como é que se hão de propôr os 
programmas? 

O Sn.. Cosi-A AGU IAR: -Sr. presidente, eu peco 
á V. Ex. que por agora não permitta fallar sobre' o 
proj ec to do Sr. Clemente Pereira. · 

Este projec to versa sobre ma teria muito distincta, 
e tem um fim particularissimo, como o seu proprio 
autor acabou de mostrar. Elle foi apresentado na 
sessão de 3 de Junho, foi lido segunda vez a 9 do 
mesmo mez, e remettido á commissão de legislação : 
esta co mmissão deu o seu parecer em separado so
bre dle, e é o que á pou co se .leu aqui, tendo ficado 
adiado da sessão do 1 • de Agosto. 

Portanto nada tem com o assumpto, de que agora 
tratamos. E para que os havemos de confundir? 
Quanto a este parecer, -que está em discussão, eu 
i:J His to no meu voto. 

Como é que a commissão ha de organisar este 
projecto de llei, como ha de estabelecer os program
mas, sem bases, em que assentem? E quem ha de 
approvar essas bases 1 Não ha de ser a camara 1 
Logo, ha de se di scutir primlliro este parecer, visto 
que elle já apresenta estas bases, e refl exões sobre· 
ellas. Isto é o qu e se compadece com a razão, e até 
com a pratica até agora seguida. 

A camara, é verdade, póde dispensar esta discus
são ; porém será isso conveniente, será razoavel? 

44 
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Nós havemos antes de tudo assentar sobre o plano 
em geral, que se deve seguir na forma ~ãü desses 
proj ectos ; havemos de firmar .as- con d1çoes, qu~ se 
deveráõ venficar para .o vencimento dos premiOs 
porque vamos em rigor propô r uma convenr;ão, para 
ser aceita por quem se adw r em estado dr. desem
penhar as clausulas, que se firmarem. 

Portantv é preciso, é indispensavel, que a ca
mara reso lva sobre essas bases , ou condições, ou 
clausulas, ou corno quizerem chamar: isto feito, o 
ma is co rre de plan o ; porqu e apresentando a com
mis~ão o projec.Lo S()gundo o plano dado, e appro 
vado, as discussões devem ser breves, e só poderá 
haver alguma reforma quanto á redacção. Emflm 
isto é o que me parece regular . 

O Sn. Cnuz FEIII\EIIIA:- Sr . pres id ente, o pro
jecto está feito, mas a eomm issão o não quiz apre
sentar , sem que a camara approvasse es tas Jwses, 
que ofie reccu no parecer. 

Eu não pretendia dizer uma só palavra ~obre esta 
questão, Ili<JS sou ob ri gado a fallar, c a dizer istu, 
~ó para responder ao Sr. Lin o Coutinho, que niw 
tem feito mais do qne cngrolar, e co nfundir tudo, e 
arguir inju:;tamente a co mmissão . 

O Sn. PA ULA E SouzA: - Eu n~o arguo a com
mi:;sào, mas proponho o que me parece mais acer
tado, e até ma is conform e ao nosso regim en t.o· . 
O!Terece-se uma indicação para que se proponha um 
premio a qu ~em apresentar o melhor prlljecto de 
cotligo: a camara podia rejeitar logo esta indicação. 
JlOrem niio só a nilo rejei to11, mas até a remetteu á 
commissiio de legislação . 

Logo, já se tem man ifes tado a vontade geral ~a 
ca mara sobre este ponto principal, isto é, que se 
proponha o premio l1;mb: a rio; e a com missão parece 
que nada mais tinha a fazer do que apresentar o 
p rnjccto de lei. que para isso é preciso. 

A inda mai s me co nfi rmo nesta opi ni ão, vendo 
que a comm issüo pensou da mesma maneira; por
qu e, como acabou de dizer o honrado membro, o 
projec to está feito, e a commissão o não quiz apre
sentar, es perand o vêr prim r. iro approvado este 
parecer. Porém o que resulta é gastar- se tr ipli cado 
tempo, confundir-se a disc u ss ~ o. e debater-se a 
ma teria quatro vezes em lugar das tres, que requer 
o regime nto. 

Sfl agora se abrir discu ssão sobre estas bases, o 
qu e se segue é que talvez se não venção a final, se
não depois de mil emendas, e de 4 ou 6 dias de tra
balho: e depois de voltarem á commissão, e esta 
organisar o projecto, gastar-se-hão outros tantos 
dias em cada uma das 3 discussões, que se devem 
empregar nesse projecto na fórma do regimento. 
Portanto o meio mais seguro é não admittir discus
são sobre o parecer: venha o projecto, que se diz 
estar fe ito, ,e trate-se já d'elle. 

O Sn. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, por eu 
dizer que o parecer deve voltar á comrnis>ão, não 
sei qur. se me possa accusar de haver engrolado, e 
con(undido tudo. 

Seja r>orém o que o honrado. membro quizer : o 
que disse, e ainda repito, é que a commissão devia 
apresentar esse projecto , estando já feito, e fazel-o 
não estando. Isto não é engrolar, não é confundir, 
ante. s é fallar muito claro, e requerer a ordem, n o 
melhor methodo de dirigir os trabalhos da camara. 
O que eu não posso entender é essa metaphisica 
nova, essa razão sublime, porque não se póde dís-

cutir o proj.~cto, sem se approvarem as bases pro
postas pela cornmissào. 

Eu não descubro o inconveniente, qu e achão os 
illustres membros da commissão; o que vejo, é, o 
que disse o honrado membro o Sr. Panla e Souza, 
multiplicar-se o trabalhu, e prolongar-se a decisão 
da ma teria principal. Senão, digâo-me: vem o pa
recer impresso com essas bases propostas : certa
mente não se hão discuti r em globo, hão de se 
dividi 1· os artigos; e que tempo isto não levará I 
Torn ão depois para a commissão: forma e !Ia o seu 
projecto ; e aqui temos mais discussão por artigos. 
E para que tantos rode ios? Não é melhor encurtar 
o cami nho? Eis aqui está, meus senhores, o que eu 
propon ho. 

Se cngrolei, não sei : só sei que nao argúo in
justamente a commissão, quando proponho um pa
recer, que eu julgo prefe rível ao seu . 

Finda a discussão por se julgar sufficiente, poz o 
Sr. presiqente á Yotação a questão prejudicial, se o 
parecer devia imprimir-se para ent rar em discus
são ; e resolveu-se que tornasse á commissão para 
es ta apresent.ar o projecto redigido. 

Em co nsequencia de se ha ver terminado a dis
cussão sobre este parecer, o Sr. presidente fez 
ent.rar o outro parecer da mesma commissào ácerca 
do proj ecto do Sr. Clemente Perei ra, sobre · o co digo 
criminal, cuja discussão fóra adiada na sessão de 
hoje. 

Porém a requerimento do mesmo Sr. Clemente 
Pereira, resolveu a camara que este parecer fi casse 
adiado, até que a comrnissão apresentasse o proje
cto, que a pouco se lh ~ encarregára. 

Depois disto foi apresen tado por parte da com
missão de fazenda o parecer sobre o relatorio do 
ministro da fazenda, o qual foi lido successi vamente 
pelos Srs . Baptista Pereira e Ledo . E' o se
guinte: 

« PARECEI\ D.\ CO~miSSÃO DE FAZENDA DA CAniARA 
POS llEPU':'ADOS 1 DA ASSE~IBLÉA GEI\AL LEGISLATIVA 
DO n!Pf. R!O nO BRAZIL 1 SOBRE O 1\ELATORIO DO· 
nll:'llSTRO E SECRETARIO DE ESBDO DOS NEGOCIOS DA 
FAZ ENDA ENVIADO Á MESA!A CAA!Al\A 1 EM QUE SE 
EXPÕE O EST~DO DA ADMINISTRA~Ã0 1 ARRECADAÇÃO, 
E DISTI\IBUIÇAO DAS RENDAS NACIONAES1 E ORÇA
MENTO DAS nESPEZAS PARA O ANN-() DE 1827. 

« A com missão de fazenda examinou o relataria 
que a es ta camara enviou o ministro o secretario de 
estado dos negocios da fazenda, &obre o estado do 
thesotiro, e fazenda nacional no fim. do anno de 
1825, acompanhado do orçamento da despeza de 
1826, a que depois accresceu o orçamento do.anno 
futuro de 1827, segundo "'a r.~quisiçào, que a mesma 
cama ra lhe fez a este respeito! por se não julgar com 
aqttelle preenchido o preceito da constitu ição ; e 
para melhor trata r deste assumpto dividi!-o-ha em 
artigos. 

cc Prop1·ios naciona.es 

cc Mui diminuto, ·e imperfeito é o quadro, que da 
propriedade nacional se faz no dito relatorio, como 
nelle mesmo reconhece o ministro, quando ahi diz 
-o documento letra G-mostra os proprios nacio
naes desta província, e das outras, de que ha noti
cia, faltando de algumas; por se não terem cum
prido as ordens a tal respeito. 

« Na verdade custa a crêr, que o defeito nesta 
part~ chegue a tal excesso, que debaixo da indicação 
da dtta letra-G-só appareça uma lista dos bens 
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nacionaes existentes nesta província, parte com 
avaliação, e parte sem· ella; outra lista dos bens 
existentes em Santa .. Catharina, onde faltão os dP 
maior monta que são cinco grandes armações de 
pesca das balêas; outra dos bens existentes ria pro
víncia de S. Pedro do Rio"Grande" do ··Sul; outra 
dos existentes na Cisplatina sem nenhuma avalia
ção; ·e outra finalmente participando do mesmo 
defeito, dos bens pertencentes á província de Mattó
Grosso: limitando-se as informações deste artigo a 
estas- cinco províncias sómente ; e ainda assim sem 
o calculo de valor das propriedades. 

<< Para nesta parte satisfazer, comQ cumpria, á. ex
posição do ministro, era indispens1jvel que por ella 
fosse a camara inteirada da quantidade, e qualidade 
dos bens da nação existentes em todas as províncias 
do im perio, e do seu valor individual : se andão to
dos incorporados, e assentados nos livros dos seus 
proprios: se alguns, e quaes andão fóra delles, e 
em litígio; ·e finalmente quantos, e quaes sejão 
aquelle, que cumpre alienar, por ser desnecessaria a 
sua conservacão. 

« Nada disto porém se acha satisfeito, segundo 
fica dito, em razão do que quasi nenhum conheci
mento proveitoso aos trabalhos constitucionaes da 
camara d'ahi lhe póde resultar. 

<< Receita e despeza 

« Depois dos proprios segue-se tratar da receita, 
e despeza do thesouro. Porém as relações das en
tradas nos differentes cofres das províncias, resumi
das em um quadro de receita, segundo vem no 
relataria do ministro, estão longe de fornecer os 
conhecimentos necessarios, para com certeza, ou ao 
menos com razoada aproximação se determinar, 
qual seja a renda ordinaria da nação em todo o 
imperio; e o mesmo acontece pelo que respeita ã 
sua despeza. 

« Porquanto supposlo se diga ahi que a receita 
monta a 13,43J:525886'7, e a despeza seja de 
12,838:331$438 réis resultando do balanço destas 
duas quantias um saldo a favor da receita importante 
de um milhão, e quinhentos mil cruzados, todavia 
não póds a commissào informar a esta camara, qual 
seja o anuo, a· que este quadro se refere ; pois que 
sendo o processo seguido nP.ste trabalho o sommar-se 
as entradas dos cofres das diversas províncias, con
stantes de balanços de épocas diversas e desencon
tradas; é elle antes um amalgama desses mesmos 
balanços, do que a domonstração exacta do estado 
actual da correnteza da receita e despeza do the
zouro. 

« ~a verdade ninguem poderá dizer que a som
ma do balanço da província do Ceará do anno de 
11'322, com as das províncias do Rio-Grande do Norte, 
Pará e Goyaz do anno de 1823, os das províncias 
do E'spirito-Santo, Sergipe, Parahyba do Norte 
e Minas-Geraes no de 1824, e os das mais provín
cias no de 1825, s.e possa considerar como operação 
capaz de demonstrar o estado da renda publica, e 
sua despeza no fim deste ultimo anno. Além de que 
observa mais a commissão que nestes mesmos ba
lanços vêm como acreditadas como recPita ordina
ria muitas parce!las, que constituem renda even
tual ; as quaes convém extremar, e por isso depois 
de as ter comparado, e attendido no calculo, se 
persuade não exceder á receita ordinaria á renda 
publica do irnperio a 10,000:000$000 réis, compu
tada mesmo sobre a.hypothese dos referidos balan-

ços, que o ministro tomou por base da sua exposí
ção a este respeito, e isto na proporção seguinte : 

« Províncias : 

« Do Rio de Janeiro ......... . 
« Espirito Santo ............ . 
«Bahia._ ............... _ .. . 
« Sergipe .................. . 
<< Alagôas ..... _ .... , ... _ ... . 
« Pernambuco ............... . 
« Parahyba .................. . 
« Rio-Grande do Norte ....... . 
« Ceará .................... . 
« Piauhy ................ __ .. 
« Maranhão .............. _ .. . 
« Pará ...... _ .............. . 
« Santa-Catharina ........... . 
<< Rio-Grande do Sul._ .... _ .. 
<< Cisplatina .............. _ .. 
<< S. Paulo ........ _ ........ . 
« Minas-Geraes ...... _ ...... . 
« Goyaz .................... . 
<< Matto-Grosso ............. . 

4,000:365$'760 
50:439$237 

1,598:143$688 
25:'74'7$2'78 

100:329$951 
1,242:706$958 

72:900$968 
21:5521$908 
81:2498'7'76 
53:60'7$410 

742 808$98'7 
2'75:11081'70 

29:2038941 
496:491$346 
41'7 :74280'75 
19'7:850$480 
314:0858401 

25:532$7'91 
75:903S562 

<< Todavia não se segue daqui que haja um de
(icit para a despeza ordinaria computada pelo mi
nistro em 12,838:331$438 réis; porque . ta miJem 
nesta occorrem parcel\as extraordinarias, como por 
exemplo, d~ transporte de allemães para o imperio, 
pagamento de divida atrazada, etc., as quaes sendo 
deduzidas como cumpre, daráõ uma somma muito 
menor de 10,000:000$000 réis, em que se tem orça
do a receita ordinaria 

« Divida activa 

« A divida activa constante das relações que o 
ministro envia á camara, é de 5,365:363$543 réis 
segundo a seguinte divisão de províncias, e épocas: 

« Do Rio de Janeiro em 1825 ... 
« Bahia em 1819 .........•... 
« Pernambuco em 1B1 '7 ...... . 
<< Parahyba em 1824 ......... . 
« H.io-Grande do Norte em 1823 
« Ceará em 1825 ......•.... ,. 
« Piauhy em 1824 .....•.. _ .. . 
<< .Maranhão em 1825 ........ . 
l< Pará em 181 '7 .........•.... 
« Rio-Grande do Sul em 1825 .. 
« Cisplatina em 1825 ........•. 
« S. Paulo em 1825 ...... _ .. . 
« Minas .em 1824 ........... .. 
« Goyaz em H:l19 ...........• 
« Matto-Gro,so em 1821 ..... . 

285:99'7$412 
112:088$885 
25'7:961$841 

58:67'1$366 
8:318~370 

185:1908915 
348:319$360 
363:219$000 
205:511$842 
434:611$0'76 

17':024$150 
128:2698'745 

2, 7'78:8258803 
153:186$018 
28:16'7$700 

5,365:363$543 

« E por pertencer o calculo a annos desencon
trados, segundo assim se indica, não póde ao certo 
concluir-se, qual seja o computo de que o thezouro 
é credor. 

Divida passiva 

« Neste artigo continúa a mesma incerteza de 
calculo, por serem igualmente desencontrados em 
armo os diversos balanços das provincias; dando-se 
como base da actual divida passiva á diversos, 
computada em 14,900:682$643 (não se concluindo 
nesta a do empreslimo contrahido em Londres) os 
seguintes elementos : 
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« Divida do Rio de Janeiro em 

1825 ............... .. ..... . 
" Item de Pernambuco em 181.7. 
" Item da Bahia em 1819 . ..... . 
« Item da Parahyba em 1824 .. . 
« ItPm do Rio-Grande do Norte 

em 1823 .. ... ...... · . . .•.. ... 
« Item do Ceará em 1822 ...... . 
« Item do Maranhão em 1819 .. , 
" Item do Pará em 1817 ...... . 
« Item r! e Santa-Catharina ..... , 
« Item do Rio-Grande do Sul em 

' 1825 . . .. .......... ; .... . ...• 
« Item da Cisplatina em 1825 ... . 
« Item de S. Paulo em 1825 ... . 
« Item de Minas-Geraes em 1825 
• Item de Goyaz em 1819 ..... . . 
« Item de Matto-Grosso em 1821 

Total. .. . ...... . 

12,064:7658589 
57:681$327 

404:217U949 
8:9318640 

79:8988806 
2:5568995 

51:7578759 
342:158$627 

45:356$053 

24;4:1478036 
354:318$325 
211 :4 73$432 

89:125$443 
158:8f38331 
785:43\J$331 

14,900:6828643 

" Não é porém esta a divida nacional. Saldos de 
sete differentes annos não podem servir para reali
zar o calculo do estado v.eridico presente. 

" Accresce mais, que, além de que todos esses 
debitos podem ter soffrido muitas alterações, são 
elles mesmos, ou falsos ou suppostos. Dizem as ob
servacões transcriptas em q uasi todas as relações. 
- NãÕ póde ser esta sómente a divida , porque esta 
província qu eixa-se do seu grande debito·. 

Esta província nada diz do seu deb ito, masquei
xa-se de que elle é superior aos seus meios.- tra
tando de Montevidéo explicão-se deste modo :-Este 
debito é supposto á vista das grandes exigencias do 
viscond e ria Laguna, o que obrigou o thezouro a 
remetter-lhe já 100:0008000 réi; por conta, o que 
não teve effeito, porque elles os applicou a outros 
fins. E apezar de todas estas irregularidades, ape 
zar de princípios tão incoherentes, rliz o ministro 
da fazen da no seu relatorio « que se toda a divida 
activa fosse cobravel, viria a divida geral do Brazil 
a ser unicamente de 9,400:000$000 réis » proposi
ção qu e elle julgou mui I:Jem combinada, mas que 
não é provavel. 

" A' vista pois das irregularidades expostas 
prescinde a commissão de alonga; as suas obser
vações a respei to da divida passiva do Brazil, es
perando que lhe sejão transmittid11s noções mais 
coherentes; e tratará da 

« Divida do Rio de Janeiro 

'' Imp~~ta esta divida na quantia 
de reis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,064:765$589 

cc Até o fim do anno proximo pas
sado: emprestimo contrahido 
em Londres, reduzido ao cam
bio de 561/4 médio entre o 
actual, e o par. . . . . . . . . . . . . . 15, 727:786S666 

« Item de Portugal de dois mi-
lhões esterlinos reduzidos ao 
mesmo cambio. . . . . . . . . . . . . 8,533:333$333 

Total. . . . . . . . . . 36,325:8858588 

« Deixando porém de parte os emprestimos de 
Londres, que devem ser considerados, como di vida 
geral do Brazil, e. não como divida especial do Rio 
de Jnneiro, expor-se-ha á consideração da camara 
a natureza da divida do Rio de Janeiro. Procede 
esta divida dos grandes supprimentos feitos pelo 
banco; dos emprestimos contrahidos em 1796 e 

18'23; das som mas tiradas dos cofres do ausentes, 
dos sequestros das propriedades portuguezas, e ou
tros objectos na proporção seguinte: 
" Emprestimos e seus juros.... 9,084:017S693 
'' Generos e-effeitos·a diversos.. 2,377:447$142 
cc Papeis correntes para serem 

« ~~~~s~~q~~;ir·a·d~~·~ p.o.rt~g~~~ 
zes ................ . ...... . 

" Divida antiga em cedulas ... . 
" Ordenados, pensões, tenças, 

etc, etc . .. .. .. . ....•...... 

Total ......... . 

90:457$200 

346:538$091 
71:9288628 

94:3768826 

12,064:765$589 

" A commissão não entra nem julga que se deva 
entrar na analyse desta divida: está contrahida, 
cumpre pagal-a : mas entendendo que não occor
re para o seu pagamento outro meio senão o de 
alguma operação de credito ; porque ainda que se 
diga , que o cresciment<> do commercio e indu stria, 
que a boa fiscalisação das rendas, e a bem enten
dida economia nas despezas faráõ crescer conside
ravelmente o rendimento publico, tambem é certo 
que crescem em proporção ás necessidades do es
tado; offerecerá a esta camara um projecto de lei 
para esta dita operação de credito, e a este respeito 
guiar- se -ha pelos mais luminosos princípios de 
eco nomia política . Consistirá e!la na circulação do 
credito, que segundo a definição de um celebre 
economista, é uma nova riqueza, que accresce á 
riqueza real. 

" Esta circulação do credito não será por meio 
de uma nova divida, que se vã contrahir, para com 
o seu recebido producto, satisfazer os actuaes cre
dores, é sim fll.zendo de certo modo reviver e repro
duzir-se um capital já consumido, representando-se 
a divida em novos títulos dados pelo actual governo, 
annexando-se-lhes um juro pela demora do paga
mento, os qu aes possào facilm ente entrar em cir
culaçào , e ser empregados nas transacções do com
mercw. 

Para este fim supporá a commissão 
que o governo pagará neste cor-
rente anno por conta da divida 
actual. ......... . ............ . 

Que daria ao banco . . . . .........• 

Somma . .. .. ..•.. 

464:7658589 
200:0008000 

664:7658589 
a Vem a 'd ivida do Rio de Janeiro a reduzir-se á 

quantia de onze mil e seis contos de réis, mas como 
o banco terá feito os supprimentos extraordi'narios 
de guerra no valor de dous mil contos de réis, dos 
quaes deduzindo-se quinhentos e oitenta contos de 
réis, que a nação tem como em deposito naquelle 
estabelecimento, ficará pouco mais ou menos a 
divida da província em treze mil e vinte co ntos' de 
réis. E como este calculo possa falhar em alguma 
parte, ou em fim porque seja necessario que o 
mesmo banco faça ainda no futuro anno algum sup
pnmento ao governo; a com missão tomará por 
termo da sua operacão a quantia de quatorze mil 
contoli de réis. · 

Proporá, portanto, a commissão que se tomem 
os grandes livros da divida publica e o de fundos e 
rendas; que se consolide o capital nominal de 
quatorze mil contos de réis, e sobre elle se estabe
leça uma renda de 5 •; •.• com a amortização pro
gressiva de 1 •; •. Esta renda será deduzida dos 
rendimentos da alfandega, sem que todavia esta 
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de~ueção d;eva fazer-se selisivel, porque é -pou'?o . necessidad~ ·"de approvar este ·empreslimo.· 2. • O 
ma1or do que aquella que· po)" esses mesmos-rendi- exame de suas condições. 3.0 A 1lscalisação _do seu 
mento_s já está applicada ao banco. ·. consumo. ·· . . · · -

« Perfeitamente conhecerá a camara as vanta- « Quanto á ·1· parte, o credito, e honra nacional 
gens que resultão em geral á nação e ao govemo de estão intere~sadas na approvação desta transacção: 
consolidar,-se, e pagar-se por .. este modo a divida e persuade-se a eommlSsão que perante · a honra 
actual ; á· nacão, . porque não será preciso . sobre- nacional callão-~ todas as outras ponderações. 
carregai-a de' tributos, porque ainda que se torne « Quanto ao 2<> ponto tem a commissão a dizer. 
necessaria a imposição de algum para coadjnvar a que este emprestímo foi contrahido por dnat~ diffe
renda amortizanto, todavia serú um imposto tem· rentes fórmas. A saber um milhão esterlino com as 
porario, que cessará, cessando a causa: ao governo casas de Bazeth, FraghÚar. Crauford, Wilson & C. 
porque ficaa·á assim alliviado do diario cuidado do a setenta e cinco por cento; e dous milhões esterlinos 
pagamento dos seus credores, e livre de suas vehe- com a casa de Nathan, Rotschild á oitenta e cinco 
mentes funcções. Tambem não é menos vantajoso por cento; vindo portanto a regular todo o em~resti
aos credores e aos capitalistas : áquelles, porque mo a oitenta, e um, e dous terços moeda por cem 
n~o. terãf>.-OS seus fundos empatados, sem perceber libras fundo. Conseguintemente recebeu o _ Brazil 
utlhdade alguma, enta·etanto, que pagarão in teres· .c 2:990$940 e constituio·se devedor de .t:3:686S200. 
ses pelas sommas tomadas . em compensação da- de que paga o juro de 6 por 0 / 0 , e 1 de amortiza
quellas, com qu9 não póde girar.; a estes, . porque ção, effeituando-se a semestres é em Londres o pa
se lhos franquea um novo genero de riquezas. . gamento deste júro, o qual juntamente com a 

. « . ~inalmente, estabelecido o credito . nacional, amortização importão annualmente em !!. 221Sl72; 
a que estA operação vai dar principio. achará o go- que reduzidas ao cambio de 56 1/4 medio entre o 
verno no systema dos emprestimos com amortiza- actual de 45, e o par monta a rs. 943:66'78200. 
çãu uma fonte riquíssima de. recursos nas occasiões ,, Não estâ ao alcance da commissão conhecer. se 
de ~Jrg-Pnda. A commissão poderá na formação dos era po"sivel obter-se um emprestimo cOJiJ condições 
ass!gna.Jus parà a emissão ou circulação adoptar mais favorr.veis, ou se os negociantes brazileiros 
um d" •loulõ modos, ou mencionando o capital, ou ex .. aurirão lodos os seus esforços neste assumpto. 
mencionando . a renda ; ella prl.lferirá o segundo Ella passará tão sómente· a circumstanciar estas 
mnthqdo, porque deste modo tem sompre na sua condições para dar o precisõ conhecimento á ça-
lnão,a taxa do credito publico. . · mara. 

u Como 11 qualquer devedor é licito solver-se da « A !•.terça parte do emprestimo tomado pelas 
sua. divida, se uma·inscripção de cincoentamil réis casas de Farqhuar & C. foi cxhibido emdez paga-:: 
de JUros annuaes se · .vender no .. mercado por sete· mentos; a saber: 
centos mil réis~ a nação terJ1 direito a resgatal-o A « 20 de .. Agos.to ... , • de 1824_ •••••• 10 por. •./o 
otrerecendo oitocentos ou novecentós mil . réis. 21 d s b 
Deste modo o credito sóbe acima do prcco correnw, cc e · etem ro. • • ··• • » •• • • • • • .» » • 
e a nação sem injustiça, _ póde ganhar Üm decimo, « 14 de Outubro • • • • · · • • » · • • • • • • » » • 
ou _um nono do ·capital~ porque o credor era senhor « 19 de Novembro······ » •• • • • • • 5 » • 
de. gqardar a · sua apolico. ou 1·eceber o seu embolço, « 21 de Dezembro • • • · • • » • • • • • • • » » • 
entretanto, que pelo methodo contrario, seria esta « 20 de _ Janeiro.···· de 1826 • ••• • • » · • • 
operação impossivel; ou teria o ar de uma bancarôta - « 18 de Fevereiro • • • ·- ~ · » • • • • • • . » » » 
parcial. _ _ _ _ . u 18 de Marco .• .-•.•.•• ~. » • .. •• • >1 · » .. » 

«.A commiasão chamará para o. novo systema de « 28 de Abril.·········· » •• ••• • 10 » ·• 
ccm~olidação OS. emprestimos de 1823 e 1819: os «"17- ~e Maio. ~ .......... » .-•• ~. ~ » .: _n j 
ell)prest~mos para afabrica de polvora e colonisa- « A estes neg~ciantes foi permittido tomar a 2• 
~ã~/dos . Suissos, e as redu_las .da divida antiga. parte, e 3• do mesmo emprestimo: ecuo.caso d.e :as 
Q!Ja.si toda~ estas dividas estão vencendo, a titulo queret·em realisar, tomarião os fundos da 2• parte a 
deJuros e annuidaáes, os mesmos6oj0 quevão B6por 0 /o,e osdaterceiraa87. _· . _. 
perc~ber por esta operação: logo não ha niaioria - · « :Os contrahentes ti verão nesta transacção o be
de d ~spAndio, e h a a muito allf'ndivelvantagem de neficio de uma . deducção de Lres libras por cada 
cer.H.raJ.isar ~ - simpl ificar os _pagamentos, extinguir cem. .de fundo, o · premio de 5 por 0 /a . sobre , ~Õde> 
a, !J,iT~r!'i~,aded _ s títulos, acabando· até com os .dn- os adtantamentos, que fizessem a respetto dos pra~
~JÍI,llPntosdo nntigo governo. e · denao haver outra zos convencionados. não pagando cousa alguma .por 
~11.-~~ , fundamental da div:ida senão o grande livro. quaesquer sommas vencidas, e conscrvadas ,em suas 
'· «--E ' porque se não diga ql,le..P.ste desvio qúe se 118 mãos • . Além disso concedeu-se uma commissão.de 

ás rendas da alfnndega, fará uma falta consideravel quatro por cento da som ma liquidado emprestimo,da 
para a· occurrericia das despezas ·di ai-ias, a ·comm:s- qual pertenceria a metade aos negc;>ciadores brazi-
são repAtirá que não exist-e este desvio~ porque só..: lt•iros, e metade aos mutuantes. · . • 
DHmte.:s.e em prega com methodo o que se consumia (( . Estes pelo enc~rgo ' da direcÇão das uperaÇõ'e 
c·o m i:r rei{ularidade, e corta -se o arbitrio na escolha do · fun4o-de amortização, e pagamento: "dos _4.,ivi
d~ .' sujêitos alquem se fazem os pagamentos. A ca- dendos perceb~râõ mais um por cento da· som~a dos · 
D:~ara resolverã a respeito. -: inL~resses annualmente pagos por conta·do 'empres• 

~ l , : •« · ' Efflp~estimo C()ntràhÍdo . ·e11~ _Londres. , , ... : :::;t~t!:~p~:i00 ~~~d~r~la:;.r:J!~!~,~a::_ · ~~ ·~?.~: 
« Agot:a se entrará a tratar do gra'nde objecto 'do ~-·Em athilição a tão relevã.íités 5e":içí:l~~_. os' négo"-

emprestifrio de Londres. O governo contrahio .em ciadores braZileiros · prometterãó" emjn:egar tQila'·'a 
Agosto'd( l824 um· em11restimo de ·,NJ.OOO:ooo; o sua ' iotluencia·'Çoni·o · oiinistelio~ br8ziliense~ Pari. 
gual'foi iapprovado-nesta éôrte por dticreto __ de 30 de que fossem 'estes senhórés eíiipregadõs ~t:iri a' complâ ' 
Dezembro. do.,mesmo anno.- Tres pontos se otrerecern dos · effeilos' é -- gener~s~ que. ',S:e· :em~~~:~":{l_o~ 
neste assumpto á consideração da- camara~ 1.0 A conta do governo, assuncomo::todo{e qúll~~:se~ 

. ~ .. . . 
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·SESSÃ.O EM -;1,7 ·Df: :AGOSTO JJE 18!6 · 
:~iço.pr~.ce~it!~ .M}it_«) _, empi:estil~o, m~rc~~en.do"por l nario, e an~i-pà"triotico, e por isso acommissão de 
lS~o.e~tro,:~l·dman~ment~ ~s segu111tes. comnnssoes: 1 fazen~a deixando d~. emittir .a 1;ua opiniãó a este 
21/2 por /o so~re as co~pras ou vendas de quaes- respeito, chama sobre elle a consideracão da.ea.., · 
qu_er .mer~donas N.cebidas, ,ou embarcadas: 1 mara. · • · ·· 
po_r. "/o sobre a compra eu vend~ de our.o ou prata: a Ao pagamento deste emprestimo forão.h o-
1, ~~~? so~re as letr"!,s de ca~bto, r,ecebulas, ou re- thecadas as rendas das alfandegas do Rio d!~a~ 
mettl!líi~ ~ 1/2, eor )o sobre todos os seguros de neiro Bahia ·· . Pernambuco e .ftlaranhão . sendo 
eptbarques de generos: 1/2 por o;., sobre todos os .se- claus~la exp~essa- que se mandaria aos~drninis~ · 

. guros d~ embarqu_es~ de ouro. . tradores deste ramu no Rio de Janeiro, que e<> ta-
~ - «,Em conseqauencu1 de todos es.tas alcavalas _for o b~leção um fundo particular do! direitos alli rece

hqmdo desla.l . parte do emprcshmo.-0 segumte: b1dos, e lambem diJ.s outros portos de mar. e não se 
u Fundos~ntrégues • consentiria nunca fazer-se outra qualquer appli-

em asslt,rnados .• · .••••••••••• :.Z 1:333:300 cação p.ara os fins geraes do·governo, até que seja 
«Prejuízo da ditTe- remettida uma somma adequada ao pagamento dos 

rença da moeda a , interesses deste emprestimo, cuja somma existirá 
, fundos •••••••.. di. 333:325 sempre adiantada na cidade · de Londres:--- O mi-

ú·Preini.o do adian· nistro e secretario da fazenda visconde dê Maricá 
- ·: t.amento feito ... .f 14:221 17 4 _ enviou uma circular -ás províncias obrigadas, or-
«ldem ·do prompto denando-lhesa remessa para ·Londres de sessenta · 

pagamento das mil libras esterlinas pelas rt>ndas de suas alfandegas; . 
'"apolices quere- · d!"vendo achar-se metade desta ·~uantia em aqueUa 
ceberão os mu· CJdade no 1 o de Abril e metade no 1 o de Outubro 
tua.ntes •.••.••. :H. 39:999 de cada anno. 

uCommissão de «No relatoríodoactu"alministro aestacamara ! ~oou~4'f> ~~~~~ (' 
39

:
999 

achão·se as ~intes palavras-resta-me ponderar 
., que o págãmento do juro. e capital do emprestimo 

contrahído t>bl Londres, e do que accresceu em conse-
427:5-14 17 4 quencia da conven~ão de Agosto de 1825 com. ~or:.. 

lugal, já se acha providenciado não sómerite~_com 
Liquido !.: 905:755 2 8 os fundos alli existentes, -mas · com a remessa de 

u O segÕndo emprestimo foi contrahido com a .!: 240,000 <tnnualmente, e coin.'a remessa de vinte 
éàsa de llotschíld; c com quasi as mesmas condi- e quatro mil quintaes do páo Brazil, que devr.in ir 
cões, havendo só a differença da vantagem da ''enda das .Províncias de Pernambuco, Alagôa~, Pftrahyba, 
aos assignados, .c o pagamento da tru por cent.o de e .R1o-Grandc do Norte, e can1 os diamantes · brutos, 
qualquer somma-pertencentc ao governo, que exis- que sobrarem do trabalho da fabrica. -Parecendo 
tír em sua mão, ou seja essa proveniente dus paga- com estas expressões prescindir da ingerencia da· 
mento dos }uros, pelo tempo que mediar entre a sua camara em tal negocio, entendo a commissão que 
liquidação • .c os dito~ pagamentos. nebhuma medida tem a propor a este' respeito, dei-

« E' notavel neste negocio a commissão de dous xando-se sobre a . responsabilidade dó ministro a 
por cento, que tiverão os negociadores brazileiros, solução. respectiva, entretanto ponderará só~e.nte, . 
e' que se fundamenta nas seguintes palav1·as dii por- que mui Lo convém saber~se, que fundos existentes 
taria de 5 de Janeiro de· 1824 do ministro e secre- s~o estes, co~ que cçmta o ministro, JlOrqúe: se 
l.ilr1o de estado dos negocios da fazenda o visconde sao restos do ~mprestlmo, e com elles é que conta 
dá ·~aricâ-cTambem ficão auLorisados para cou- pagar os juros,- _certamente .não sé poderáaesêo'-·. 
veneionar-se sobre as conuuissões respectivas de ~rir .c~usa mais triste do ~?~ ' pedil' ~i~hei~'5~ 

·. todos os' actos ·relativos ao · mesmo emprestimo em J~ros, e com J?astantes sacr_l1JcJos; ·o se~ tirar par;-: 
tod~ o ~empo da sua duração, segundo os ·usos, · e ttdo deste em-pre_s~imo emp-regar part.e' del\e Jl() pa:.;: 
e~tylos observados geralmente etn semelhantes trans- gam~nto de "se~~ JUros: A ~ol!lmiss~o.· nã() . PÓ.~~P«?X~ 
acções, podendo toll!ar nelles aquella parte, que suad~Hc que 1st_o ass1m reJa, e a ser, n~opG~er~ 
lhes possa ou deva competil' na qualidade dtl nego- deixar · de fazer ~sta pergun~a . .,- er.~, o.u n~o -~r<l_ 
ciadores :commissarios ou agentes, cooperando acti- urgente a- necesstd~de deste :empresttmo 'l Se ~-ra• 
vamente pa:ra' eile se effeiluar. _ ·: · .. porqaese não apJ?licou, se'n_ão era, porque se pe4i~t. 

,, A." commissão' não sabe: se o ministro tinha bas- E_Já que se pedi?,nào sendo nec~sari(); porqu!!.:~~ ' 
1ant-e poder , p·a,ra autorisar este , procedimeo to~ nao emprega utilUl.ente? Resta o terceiro pQnto;' 
·: ,, Os interesses. ·que os dous , commissarios· que_é,· ã applicação do erriprestimo. · · .... · · . 
perceberão 'montando pouco mais ()U menos •a a As contas d~J:igid~ pel()"thesouro a{lr~el!~ã.o o 
59:998,10 J:. custarão logo a nação setenla · e duas seguint~ estado : · . - . . , , ? ,·· . : 
mih libras esterlinas, e · ha d.e. custaro seu paga- « ·Recebido no thesouro em . :''''t~Jt·" · ·. :: 
niento final bem perto de ~ento. e oitenta millibrilS; ~-- metaes •• ~ ....... • • • • • • • · ~ 568,003ii-U> :' <7 
que -ípelo ·cambio já · mencionado, não é ,m:enos de «.:Em letras •• ~............. 46'1,05'"i}!J.9 ::<8 
uounilhão.e ,nove centos .e vinte ,·mil cruzlldos. · a Gasto com a remessa da co, · · · ' • ~ - . " ' ·: ·: fi: 
. jj l{ .QU.eos negoctantes inglezes percebessem todas lonis~ção, estrangeira.... 22,60·1 6 1 
essas . com missões ; estipuladas;· está na . Ol'dem .das. « . Em generos para os arsenaes~ 22;480 '13 11 
~~.o,çiaÇ<!!';'~ ••. pqrq~e -. ~ra livre ao go,v:e~n,o, M. B,ra~il (( ··,Em . -vasos para~a.IOarinha de·' . 
~c:>.,lt~ q, ,_e~lpr,~sll'!l~· o~ . não ace1tar~ m.as q~~ os ,:. -guerra •••••.• ,, ••••••• ·!.. ~OOo- _' ~ :· ,», 

· !g~9~S.~f'c1Z~~i-~·~s, ~nH~l! .~unc.cionario~4ana~o. a Com a :legação brazjleiril~·;·. .. . . 8;2'iS , .»,',_j 
J!g!;'}~_l!a;~ p~gos, ~~,rc8~~nerad"s, e }lonr.ados, erijªo « ~ Com . o segtiro, das, reQ)essas~ :-. - - "-16_ ~ ~--. . ' », , __ »_:~ 
~,§R}BP.}!~~~. pe~~ ~~JtYiÇO,,eJ;Dcjue. Qs, ,~!IIP.X:egoY, «, : CQID~i~~es.r~l~~iV.ã,&i~o: ~ºk, ,. : . . . . . . , . ,, . . 
&}!~g!Pi~W!I1. ·.0~d>.~~,. : ~)!AA~~-J P~~...: ~"i.~ta.RJ!.d!~ , , pr~!'~9~ · -~i•; ·.~ :·,• ;·.~ .· • . •: ~ ·. : ;~~- · · "!.: ; ;,'7! 
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«. Compra de aplllices destina
das ao pagamento do-ca
pital, é juros;: .• ~ •: ••. ~-.· 

« Pagamento de JUros do em~ 
prcstimo ••• ; .• ~ ••• • :-: ••. 

« Premio do adiantamento do 
empréstilno ·do Forqlniar. 

<< Dito do prompto -pagamento. 

comprlmeóto . ·~e . lei.nes~ ârügo, 67!~~~~ô~~~ •. 
oo 271:36()S''em. quatro·. annos: -~ontando. com~. 

107,3!0 5 .· j) annó corrente, aos 'qüaés se iiccr.éséeniarôios''.:8. 

102,699 1 u f~t~o~~osd!~dci~a~6ã[J~~Ó~~fi1i~5it:Y~'?í~~c 
portântes pelo mesmo calculo de 16c por. 0/o_e~" 

14;22117 4 240:000S. veremosi_mportarem 511:3()0$000,~s pr~ 
39,999 .'>? » jú_iios ,cau~ados á nâ.ç.io pel~,~4 ~'4m!~fst1açãoJ~ : 

1
,
485

,
935 8 9 

fazenda desde 1818ne!3~!l partes~lll~n.te:' . • 
Somma •• 

« Existente no fim de 1825 •. « Aistó aceresce'nta-sé, que.ó mesO)qJ~anco se. 
1,514,004 11 3 acha, desfru.ctando umà· cal;a .dós proP.rios nacio11aes -
2~999:940 ». .» em• qué tem a suá contadoria' é éofre, e .da quais~ 

«- Não sabe à commissão todavia se existe ou não 
este dinheiro, porque emfim são já passados sete 
mezes. · 

« A commissão tambem não. póde ãvancar juizos 
sobre estas despezas, porque sendo enunéiadns em 

--·globo, pouco lugar dão a mna analise escrh
pulosa. 

· « · Dos fundos recebidos no thesouro, que montão 
a :t 1,035,062, e que produzirão rs. 4,469:330ff789, 
derão-se em pagagamento de capital, e juros ao 
banco rs. 2,644:63314.'52, e cntl'ariio nas dcspozas 
geraes e corret~gem rs. 1,824:9678337. Quem póde 
deixar de not.1r que se peção dinheiros na 1\uropa· 
com grandes sacrificios, e não menos risco do cre
dito ,nacion~l, para se pagarem no Drazil parte dos 
juros, que se. dcvião ao bane~>, a quem a demora 
não era sensível, nem oneroso pela compensaÇão, 
q~e o thesouro da nação lho faz, cedendo-lhe o di
VIdendo de quinhentos contos annunlmenle, e 
porque -de . mais se poderia com· elle haver feito al
~uma operação de credito 't 

« "Emprestimo e t,·ansacções com o bane() 

não acha áêi-editado _ á nacão nànhuma renda, e 
está de . posse de ._outro. ein que ·sé gasiar,ão O:O.ve, .·' 
conto.s pa_ra ahi se e5ti;lb,el~cer _a adiJliiii,straçãÓJÕ 
correiO, ,e que es~a quantia nao app<_1rece encq~ ... 
trada no seu cred1to a:o these)uro, de que percebe 
um quantioso juro tódos os annos. . 

« Orçamento .-d~ d~sp~zas parâ:o llnno de 18_27 

« Grande, e mui· grande é o deftcit,qae se cal.:. 
cula pelo ministro haver na receitn para a sua ~es;,; 
peza no fuuuo anno de 1827, pois o computo em a 
quantiosa somma sóment~ nesta província ( porque 
das· mais não ha Hlcmento. por onde st' possa es- ' 
ti mar) em 5,150:1~38446~ A commis$ãO i orém cxa;; 
minando os orçamentos parciaes, sobre que orui· 
nistro fez o seu calculo, conclúe, sem grande receio 
de errar, .. que tal deficit se não verifica em .garnd~ 
parte, por ser resultado de despezas illegaes, e ex ... 
cessas nas despczas legaes .. -

·« A primeira soinma, que se apresenta~á consi~ 
deração do leitor, e émisterredudr~ é uma·folhlF 
diplomatica dê 210:800JOOO. Por ora não ba-lei; qúe : 
autorise tal• despeza~ 'o_ se persuade a corllDiissão, 
que, quando. a houver; a muito, e muito f11enone-

•• << A. commissão não póde deixar do. lastimar a duzirá a a~>sembléa os gastos da·hação Jieste artigo, 
perda da fazP-nda nacional occasionadapelo desleixo por não ser consentaneo coroca condição de uni irii,;. 
dos ministros da fazenda, que têm sen·ido desde 0 perio nascenteadmiUir rotinas de despendiosa eti"" · 
ao no .• de c 1818, . no que .. respeita ás transacções que ta,- seguida dos. gavernos absolutos dà anti~{~ 
do _thesouro. com .o . banco, com o qual seria Europa; sustentando;·.sem• lienhurpa •utilidade dii';_ 
hoje menor o empenho do mesmo thcsouro, nacão, urn apparatoso estàd? de mi~sões a poteneias · 
s~-,,tiyerão cumprido com a lei, . segundo .lhes estrangeiras, com as quaes rieíihu'masrelaÇões po.;.,: 
.,iiÍe\nr:}bi~. Em primeiro lugar observa a commissão,- liticas· :ha: a manter, peta· sua situàçã.<Ygeógraphica . 
·-qu.~;.,:sendo estabelecidos pelo alvará com força de separâda, e distanciada· do nosso continente: : · ·' · 
l~i : d~."20 de Outubro de .l8121 varios impostos sobre' · ·· « Occori·e · em seguida a illegiti~rilHiêspeza·de à r~. 
a,.,n~ção brazileira para do seu .annual producto denados''aos criadosdoSenhorD. 'João•VI''de·Por;.;."' 
e!t-~r.àr.:> esta com mil contos de réis em acções na tugal, que se deixárao ficaúesidinilo no· iriiperiQ, e :' 
caixa do sob~;edito banco, fazendo-se 0 p:igamento quo ,segundo consta dos d6curi1entos que instruéofo' 
d~sta.-quantia por prestações annuaes de 100 contos relntorio~ orçao por quasi• 20:0008000.< alintiaes; · 
d~';r.éisdto espaco de .10 annos consecutivos, e com pois· tienhuín' fundamento de: lei: oh de râz~o· áP,pâ;., , 
condição de sê .-partilhar. enlt-e os acçionistas par.:. rece; para qtie·afazenda•piiblica do"Bràzil míuitenba 
ticulares _ sómente ,O dividendo. tlos primeiros 5(}0 criados·· de' um' rei- cstranho;·'qüenão quJz~rão ir' 
contós;l qu~ entrassem O: ris .'pri!Íleiros 5 annos per- prestar os seus·. olficios de famulos · a seü aúgíisto" ~ 
cebêrido' o· thesoúro depois; e em. commum wm amo, quando por esta razão nelif este mesr;~11) lhes: 
todos ·os ~ccionistasacomp.etente quota dos. outros mandaria abonar;' a menos qu'e õs•nãó aposentásse'· 

~~~t~~:~~J~~oen;r:!~::·~~i~~~~o!~c~!~~ ~!~~s~ ~~s~:~~i~~1f~··indevid~····êoo1~n.t,~~J,~~~-~~~~,fi~~t~,~ 
. ?hegar,;:a:nnual~ent.e a · renda, dos ... dito!!_ impostos mclmndo-se · ~~l~e:.~m~., desp~~'t ex~r~o,!"~~"9-aru~. ~e·· 
nesta';)r~vi~cia a • perfazer ·os ditos '100 contos de 1~6~:266Slj~ p~r11.· ~ .m~n~~t~,n~(l9,:~d~.~l:l~H!l;~~-~~h: 
réis annuae~; ··os completasse· ao _!lancó a caixa· do com a repubhca_ Arget,t.~ma, q\l~l}i:IO !1 ma,IQZ: pa~te . 
thesouro; ·nada-.• menos se fez do. que isso; pois que dessa despeza~ seiidó prºyerii(i.n~é _da)sust~ritJ!çãi{ da~: 
só :se • entroú' por· parte da fazenda. • riacionál para· for~ de itia~~ ·~,-·terril;; __ q~~ '.:~est~j~~~f.te',~é~te~.-W,;,-~ 
aquelle ~~tabelecimento _com· B76:,000$0QO;· · resnl ~ ver~_1do· P,<~ra _. ~ll1; l, PC>!: 1ss,~ J~ ,RÕIDP.J?.~~.~-~'~ 1!1,7,--: 
\ando'- daqui· que em. · vez de perceber O" thesouro c\m~a _·co'!l.~,d~svez.a or~<;\.I,W~R~-_de,~~a:.:Rm,r~p~tl}.,,.~~~·-. 
desde o anno' de 1822 o dividentlo dé 500 aceões; só op;am~n~.o-~ l;l~rqla~_s_M.s"mt~ls~~9.s;:~~g!l~f.~ll.~,m~~~
percebe1de '76;' e eom~'te.nhão or~'dõá-16"por ' oJ.; rmha~ · que,serveni de base ao d1to orcamento~ger!'lf . 
os Iucros.daquell_ e es_ta_ . __ b ___ el_e_·c_ -_im_ento,· se_ go:n_ d_ o_·_oo_ns_ta_· ._: do mirl i~tro •-. ·aá fá~~ildâ. · e'liãoàlóde'ser\ aüpliCàllâ GI 
é · rd ~-- · .:111;, "t'-' ""' ' · .... n .. · ··~ 1 ·d · ·d_ e·b-'a;;._··_o_···da·-·l·n·d·l··ca·· r.-.a·o· 'd . .;;.a'_ es-· -··'pe"'z'_~a..__..,:.:tT-1 __ o'.r)l_:;.::" ___ ·~----~·-·_'_a'.'_' •. ,·-.--_ •. '.-'_ • __ ,'?'_,, · a ' pe á L eueetiva~':"u~-'~ ,.,esQ~O~· .. or -111. tà' ~' 6 . .... l .. ., .. ra Wl!~· ~ . 

- ' . ' ' '- -,.~11'!;_, .... ,~ .• -
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SES8ÃO EM 17, DE AGOSTO DE ~826 
« Se a isto acc; e~er o cerceamento de 2():000$000 

par-. t.ranspllrte. de al1emães, por não ser despeza 
legal. e qutl possa.contiouar, visto como é dcfeza a 
a(lmissão de tropa est)"angeira noimperio sem um 
decréto do corpo legislativo, segundo o art. 15 § 12 
da constituição, se accresçer mais a isso o abati
mento de 240:000$000 p:uaa divida passi\'a atra
zada, que em parte se -deve v.agar com o que se 

heridem muitos .s11pprimentos a outras provinria!;,
e sendo essa desvezaor(:ada em meta1le da que diz 
o miniHro, "Se fez Pm LodÚ oimperio, talvez se possa. 
t-11a fixar em 6.500:000$000 para --pagam~nto das 
despezas necessarias, e ãutorisadas por let, sobre 
que se fará projecto se. a camara o determinar. 

<< Paço da camara dos deputados, em 1'7 de Agosto 
de lb26.- J. G. Ledo.- AI. J. de Souza França. 
- Nicoláo Herrera.- I. B. Baptista PereiJ·a.
João /Jraulio .Muniz.- José de lleze'llde Costa.,, 

Acabada a leitura sobre proposta verbal do Sr. Vas
concellos, resolveu-se que tanto este parPcer, como 
o rdatorio do ministro, e-as peças, que o acompa- . · 
nhavão. fossem impressos com urgencia, e que o 
numero de exempl~rcs subisse a mil, para poderem 
chegar ao conhecimentr> da nação. _. 

Então o Sr. secretario Costa Aguiar fez a leitura 
do seguinte 

« 11ARECER 

.,cobrar de quas1286:000SOOOreis de divida acti\'a do 
theaouro nesta província, emquanto a esse respeito 
se não. puzer em pratica alguma operaçáo de cre
dito para a amortizar, como tem a commissiío indi
cado, se a consignação ao banco se reduzir precisa
mente ao ·necessario para o pagamento do juro, que 
se lhe deve, e não mais, se finalmente se procede1· 
na devida fiscalisação, e diminuição de outras des
pezas indevidas, e por ou~ra parte fôr melhorada, 
como é de esperar, a arrecadação das rendas actuaes 
a muito menos virá a despeza donde não nos será 
preciso gravar a nacão com novos tributos para acu-
dir aos gastos correntes, que autorisados são por « A commissão de 1\linas e bosques examinando 
lei, pois em go'Verno constitucional não ha arbítrio 0 plano de mineraÇão do ouro offerecido para pro
nem póde haver em despender dinheiro da nação. vincia de Goynz pnr um dos mSlmbr(ls do governo 

c Julga a commissão ter satisfeito á.o seu-dever da mesma província. e por todos assignado, fun
no exame e analyse gue acaba de fazer, do relalo- d;~do nas seguintes bases- formão-se-hão compa
rio do ministro da fazenda, e conclue a respeito nanhias de homens vadios ou suspeitos por qualquer 
com o seguinte parecer: - moth·o, recrutados pela policia da província, que 

« 1.0 Que se imprima, comG está determinado, porá em vigor todas as leis a respeito.- Os recru-
o mesmo relatorio accrescentado deste parecer da tados terão praça como soldados de linha, e ~erão 
cQrmnissão, afim de que por este mPio seja esta ca- prczos como desertores nos lugaras da pro'VmCla em 
mara e o publico melhor mtoirados do l!Stadu do the- que apparccerem. -Serão tambem recrutados para 
souro e administração das suas rendas até ao pre- as mesmas companhias os índios de ambos os sexos 
sente, ·e. possa . ajuizar para o futuro do ~eu pro- domesticados, e os que se domesticarem~- Taes 
gressivo melhoramento debaixo do· systema consti- companhias gozarão. do fôro militar.- Ser~o ~ift.
tucional.. . , gidas por o homem de melhor fé da.provmcJa, e 
· • · 2.0 Que se autorise a com missão para fiiZer- e inspeccionadas annnalmcnte por um dos m~>mhrosdo 
apresentar a esta .eamara um projecto . de lei sobre conselho do governo. -Do ouro apurado se pa
a_ consolidação da. divida antiga. do imperio, e sua giuáõ. o 5o, as despezas feitas, e que se Uz• t'"lll, e 
d~vida ~morlisaç~o, segun~o se tem indicado: e as- o resto se dividira pelas companhias st>gnn:lo os 
s1m. mais os segumtes proJectos : · pontos dia rios.- Finalmente sendo taes c.,mpanhias 

. cr I. o De extincção do conselho da-fazenda, que por conta da fazenda nacional. revertenkpara a 
não póde continuara ter exer!}icio, ·segundo a coo-· mesma todu o lucro, e os trabalhadores ganha'rão s~J.· 
stituição art. 1'70, e. todavia faz uma despeza ao-· mcnle o soldo de soldado~- F: de parecer ;quo ~ão, 
nual acima de .30;0008000 rs. · .· • deve passar a ulterior discussão~ porque_,f.end.()P9.!'; 

« 2. o Da extincçã.o dos lugares de.intendenta do fim formar comp.a!lhias de mi~eração eo~!.t~et'u_t.a~ 
ouro e seus o:tnciaes nesta côrte, e cidade da Bahia mento~ e fôro.m1htar, s.ó ~e~v1râ de,vex.~~.t;L~~,:p?,vos 
como desnecessarios desde o anno ·de. 1809, em que da província pelas. arbttranedades, · qucJs~oc9m-· 
foi creado nesta. côrte o juizo geral dos contraban- metterãõ no recrutamento, nenhum lucro• con~e .. 
dos e extravi()s d(l direitos; visto como em pura guirã, por ser o l~b.alho fo.rç~d~, e despen.d!~~l);, 
perda da fazenda se .tem. conservado· até agora, gas- e finalmente se oppoe a constltmçao. · · •· .• · .··"'1/·, 
tando-~e. inultilmente, como .. se tem gasto, com .a « Paco da camara, 10 de Agosto de 1826~~ :Jose 
súa .indevida manutenção acima: de 80:000SOOO rs. Ribeiro· Soat·es da Rocha.·- Antonio ; · Ferreirtf 

• 3. ~ . Da ex~incção daadministração da extracção França.- José Car.doso Pereira de M e!Zo. »'' ~ : .' 
dos diamantes por conta da fazenda nacional no · Posto em discilssãó~ não houve quem s~')íropo.:. 
Serro do Frio, vista a .nenhuma utilidade,. 011 antes zesse a fallar contra~ e por isso foi logo offereêido á 
prejuizo que pelas contas do_,thesouro constare- - 11 · d · · · 
súllar .. da sua. continuação, . comparada . a despeza. votaçao, e ne a approva . o: . . . . ·. .. . 
com o ·producto dos diamantes extrahidos :dando- · Leu.· o mesmo Sr. primeiro secretario este outro 
ee novll .fórma. a. este ramo d.e renda publica, pelo . : · · 
CJU~l se ~orne_]U~OS~â mesm.a, COmo já foi. .·. · • . . • • cc rARECEl\ .• ,<·.;':' :••· 

« 4.0 Que . . eumprmdo ftxar annualmen~e por um « O tachigrapbo_ (>edro.Atfonso de Canalho al~ ' 
decreto, da a'ssemhléa as d~spézaspublicas, segundo lega no· requerimento incluso. a necessidadélde se
o arti 15. $ w _da constituição, _não é p~ssi~el fa-, gurar"a s_ua subsistencia.no interva~lo das s~es. a 
cel-o .. 1\es~ sessao com· o devido conhecimento. de qual não Julg~ aeautellada pelo proJectodeilet of!_e
causa~ ·por .. fãltarem ()S orcaJÍlentos das provindas. recido-· pela com missão, porque é pl'()vayel que nao 
.zom cujas neceSsidades • . ê recursos de suas rendas 'possa ser discutido nas sessões deste annod~ede por 
c:ump're eóntar ·no orcamento dessa despeza, mas tanto que se ,, declare .que o. supplicante;cl~v~ per:. 

'. i.v:êrificandO:.se;i comó se .verifica pel~. receita •. de c.eber.•a gratificacão men~al,.quesel~earbltrou ate· 
. · ·;:J~-a~~p~yi.J;acia, serellà de ... 6,~;112Slt)6 •. e a, q11e: ·.passe .o:~~efido .PJ;Ojecto~i:A : co~~issão-da, re~ 
.. • "'sua '"!\.,es.g,1Z,~.,,~e.·~,~:748~~6 na qual,se compre- d~cçãQi~o .D~~·() ,llt~,~ellfi.O'â~;J'~es allegadas,. e· 
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a que -.. ao -s~pplicante foi conservado pelo.go.vemo 
0 v1•ncina·nto, que lhe eonccdcra .n assembléa toll~ 
s~ituínte~ é de parecer que o supplicante ,deve per
ceber a . gratificação, que . tem,. até que . passe a lei 

.definitiva a tal respeito, ficando obrigado a dar aula 
da sua arte. . . ·. . ·· --

« Paço da-· camara dos deputados, 7 .de Agosto de 
1826.- Candido José de AJ·aujoY.ianfla.-::-Matwel 
Odorico 111 endes. '' _ _:.:_ Foi -semelhantemente appro.., 
vado. · 

Leu o mesmo senhor mais este 

« PARECER 

« A commissã6 de sautle publica examiilimdo os 
numerosos requerimentos dos cidadãos brazilciros, 
em que se, queixão das vexações, arbitrarieilaJes, e 
extorsões dos juizos dâ pro\"edoria mór da sande, 
e phisieatura mór do imperio, propõe em deferi
mento os mesmos requerimentos o seguinte 

t81l . 
.. :--!!!~AO,. _em •s de Agosto !le1 18~8 

-·: ril~iD~NCIÂ no'. sá~· .PElÜníÚ D.\ ' NOBniii:ú 
: __ - ' - ',. ·'.. • ·; • ; . -,~ . . . · _· ; - -_ .. • -c . ' :. • " . - ; ' • 

· 'A's~lo: horas · fez-se. a ·'chamada, · e acharão:.:sà 
presentes 66 Srs. deputados.; faltando os Srs. Ver.:. · 
gueiro, 1\laia," Ledo, ·'Monsenhor Pizarro, Brieio, · 
Queiroz Carrcim é Silva Lobo. _ . · . · .. _. · 

O Sa. PnE:sroEYTE declarou aberta a sessão, é li
da a acta da.. antecedeot~ pelo Sr. secretario-. Araujo 
Vianna, foi approvad~. . . .· . _ . . . . .· . 

Como não se achava amda prompta a redacção do· 
pr(ljecto -de lei dos cursos j ucidico:i, . o qual devia 
entrai: na 3• di~cussão, e fôra dado ·para" primeira 
parte da ordem do dia, o Sr. presidente, com o con
sentimento da -camara, deu lugar á 2• parte da: or
dem, que ~ra a continuação da segunda: discussão do 
projecto de lei 'para · soccorro ás viuvas e orphàos 
dos officiaes mílitares. · 

A estt' tPmpo 'erttrarão os Srs. Ledo, Vergueiro c 
Lobo. . · · · · · ' ' · .. · ,>_ 

" PR01EC:TO DE ~EI Priadpiou-se pelo are~ 2n do projocto Original;; 

A que ficitra adiado da sessão de 16 do cõrrente, com 
'· « ·" a~sembléa geral legislativa decreta: as emendas o!Tertcldas pelos Srs. Cunh;i l\làttos~ c 
., 'l.o Fica ·abolido o jui1.o da provedoria mór da Lino Coutirlho na mesma ~essão. · 

saude~ e As eamnrns respectivas pertence o exercício Logo que o Sr. secretar·io Costa Aguiar fez a ·lei;.. 
das funcções adminislrutiva!-1, como Dntcs dn crea- leitura do utigo o · emendns, pedio n palavra, e 

. çilo deste.Juizo. · disse · 
. •. C( 2. o Ficn i~unlmcnte . CllSljllndo toda a j nris- o SI\. cu~ liA 1\IATTOS :-Sr. presidente, eu peço 

dicção cont.cnClOSíl do phisico mór. do imperio, c 1· · • · · 1 d d d ~ 
bem assim o 'diJ·eito de f_nzer correi c_ o-cs c·-u. v_ l."J. I"S tcença para re~trar a rnrn r a emen a, an o pre,e

• " renciil á do S1·. Lino Coutinho. 
nas casas, onde, se \'endem comosUveis pnrn t) j>u- Ct•nsultnd:t a camara, assentio a este requeri-
blico . consumo, qualquer que possa ser a smt dono- mento. · 

, minaçãoou natureza, líquidos, molbudos, ou secr,os; · 
os q uaes todos poderão ser livremente vendidos nJs Teve então a: palavra e fproferio o disc?·r_so se7' 
ditas . cas~s, . ~,ndependente de qualquer licença do guinte : 
dito phystco mór ou de sens dulcgudos. . . O Sl\ • . VAsCONCELLOS:- Sr • . presidenté, éu,',já: 

« 3.0 Os exame::, que con,·icr fazer nos geucros cinhti a .minlui opinião a respeito d~ste artigo, 
expressados no artigo anteccdcn te . a ·beneficio _da quando se íratou da . ma teria do antecedente . . _ O meu 
saude . publica; serão feitos pelas camams respecti- parecer é que clle seja süpprimido, por inutil, (} . à.in~ . 
'\"aS, na fórrua dos SP.US regimentos. da por prejudicial. 0 Objecto deste ârligo e ,d.o 3° 

_«< 4. o_ As ~usas,. q!1e at~ ~gorn pcrlenci_ão tanto· a está já ~uito heni a~ílutclado n_ns no~_sa~ l~í,~ g~ní.~s, ~. 
_um . ~.omo ~ o.utr-~ Jntzo, ~1ca~ d'ot·n em dwnte per-. que. t_rat~o dn !Dal_!etra,_porque se ha deP.:roc~,~9rJ:!,.: · ·• 
,~nce_~do as Justu;as ordmar1as, a que competir, e habthlaçoes e JUSttficaçoes. (Lendo o llr~tgo.) . Cerh~ 

_r;:á's,t:~~-Stp!l~ :serão remettidos todos os_ proccssós dõcs e origittaes ;de casamento! •••. , 0: · •;·:.: ;- ·· ,~ __ ,::"r;:_ _ 
:f\~~?::J,'c;F-~ll_e~:~dent.es nos meSfi,lOS J!llzos~ ·. Ora, pórle ' mmto bem ser que estas ·VlU!as_.ttve_sr 

~ 
,,~5.,,,~){J.cao rev()gados, etc. . · . · · . . . . sem con\l'ahido o.casamentoem lilu paiz multo dts-: ~ 

.':é"~~ 'P~ço .da ca~ara ~os delnitadOs, em 1'7 d~ Agosto tantP., c até estranho do nosso, nnR_ussia. ::nà; Ç~iriã'; . 
~::\,82(} ... -:-.Jose Avclm~ Bat·bo~a·-:-· FranctScoXa- etc., e como é que ·, essas eertid_ões p~deiD ;:.,a}er en-· 

!_-. ~-t;__:_:_F: e.'._ :r: e __ _ tr.·a: -.: , .• _.--~_- . n_ to-•.. ·11. _:'o···· r: ___ c_ r .. r ___ e_tr_l! f __ r_a_· . __ n_ .. ç~ • .-. . . .F_ra·n·_·- .tre n_ ós ' __ . E se e. \las . n.ão . pode.· _rem_ : . apr. ·.·P.s ___ e __ n .•. t'~ __ r __ ,. __ e. s __ sa_· s. CS}}_(?, .Gongalvcs Marhns.--... ;~;Juse L1no Cou~tnlw, certidões, não serão admittidas ajustitlcar .'t:~F:ic_a-
v~n~rd() _em tudo.» · . _ · _ . • -·· , . . ráõ por -isso privadas deste beneficio,t_Eis ,aq~i:;O ; 

·:·'fost?, -~st,e.})a~ecet' ,em dtscu~sac~ ~eu 1rume~1~ta- artigo inutil,.e nocivo (Lendo.) B as· das. segundas , 
rD"ent~~ ,a,-h?ra de Jevantar:-S~ 8 ~CSSaO, e por ISSO 0 na_. Qp!"CSCII(acã~ d_os 1llé1illiCS dOCU111CU(o~, .. !lC9911pa-. 
Sr. P.f~ld~ll_te o decl~rouadllld,o: · · · ·. . . . . ;~haàos .. ~ _ • .. . · _· · · .. ._, , · · . : · 

o sr(.• PRI,ME.lRO SECnET.~~lO deu p.arte d(' S!' achar c . ~e~hores, ou ~u "não entcüà~ o iú~ig~; o~)~to não 
sobr~ a . mesa um requerimen~l:> do desembargador .esta _em harmon_ta com o .v~_nçtd.o~ , ~u .esto~p~rs~~
Joaquim Auselmo Alves~ra,nt<ol\~uniz Barreto, que. dido que.,a~ filhas .dos militares; .para. gozar desta 
s~mandouácom01i~~ãó de :petições.-: , , _ p~~são, d.e.vem .. c9nsAeryar7se_ sqlteir~~! ·• ~ que li)~O 

O Sn;, PREsiDENTE deu para a ordem do dia se- qu.t'l se_ . casarem, as vem a, ~er~er; , ,!t ~U_!-!1~ co.01.o .~~ . 
· · guinte : l.o •"\ -3• .· discussão· do projecto de lei sobre extge . d~ll~s •.. a. !'Pl:t>scntaçao :da . ~e!:~tdao , ~o- , cas!l:-: 

os . cursos . . jurídicos. 2.o Continuacão .da.2a.;discus:.,. .me!lto 't Eu . n~o ent~n.do, •• _. J~~ço_._qu~ . se - lê~ , a 
são - ~ ~c!_o_ '.'·.· P_ .·!=OJ_· ccto 'P_ ara -sil_ccorro das_· :vi uvas e o_l'pllãs .. /.em __ o_ '_' _~a d_o .s_ . r. L_ •_n __ _ o_ -~-- o·.· " .. t.mh_ o .. _ (Fot· __ sat. •_ -_~. f.! c_ J __ to. _ .. ) :~f!'~: 
dos officiaes militares. S. o o parecer adiado da com-

1 
eu adopta_n~~; ,essa, em_enda, se acas!l_ ~11~; na.~t~~!~as-

. m!ssã_cr!le_:s~ude publica,leitura :de ~ut~os pa1·eceres 1 se ao arbltno ~os parocho~jl ~~ct_s~~- .,~,()br~ :-~- -~-q~-7' 
e - lDdte:t~eF,__ C • Se . houve~ ll!lll"(lO.;'' prlnlmras e :S«h · ducta. dj!:-~a~ ._:VlUVll_S. eorn?a~·;· ~·" ' ;i_ ..• ,,,, , , ~ -:~';' ''"' :. 
gundadett~ras . do q~e es.ta_na . pa~t~ • . · . " .. ·• ,. , , .. . ; I. · .Como.e que · se ba de .d~txar , tsso .; 4ependen~A9.< 

: Levanto_u~se ___ a_ ·s_ cssao_·._,a ___ s·_a hor.ts; da;.tarde;-_. Jo_se_ .
1
. JUI.Zo,;e.da. v.~_ ntadedos ,par_ o_ chos1 ._o __ · s.:_Pa!'o.c __ -~-~s- ~pt& .. 

Bicardo. dat~ost~··Ag"iar. de :Andrada,-sécretario.-'- dem ser borben!; de luzes. e de,moral; 16• pod~;:~7~ 
Era,-.cisco lc;O!J&C~;-®.~C.~iP..i!~ ~ redigio.:.-., ,, · · · · ':' bem · set: cstupidos e mãos, · 'porque-:: .ep1~ ~fi:o.<:4~~ ·. _.,.-_ ,· .· - '"•''· : ........ __ , , .. -~ _,; ": .. . : ., ·_.· ... ·.•· - .. 46 ... ·· .. :: . . . 

- · ·~,;. 
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i8~ 
mens :''e êólno se hà de deixar á stla vont1if~'sorte O parocho, senhores.; e propriamente o que deve 
destas infelizes, a que-se: pretende soccorter'~L vigiar· sobre. a· eondueta · dos seus· fregue2es; e têm 

Portanto, Sr. presidente,·. o melhor é- iiã<flratar ·todo o fundamento para dar a informação sobre 
desta mal\! ria, e. deixai-a conforme. se acna,esta:- e na~ E será crível que um 'parocbo se anime a diffa
beleeida nas _leis aetuaes, que são multo. sabiils ries- mar a conducta de uma vi uva on orphã reconhecida 
ta parte. E' preciso que se provém as circumst.an- por irrcprehensh•el em toda a sua parocbia 'l E ha 
cias ·marcadas nesta lei, para se poder· participar do de se dar-mais credito a duas ou tres testemunhas 
se11 beneficio : logo esta prova ou habilitação ha de convidadas pela juslificanfe, e que só hão de dizer o 
ser em regra, ha dé set pro 'ia verdadeira, e não de que ella quizet·T ·Não certamente. 
simples formulàrio, e sujeita a mil abusos. Voto Por outro lado nós nos devemos lembrar da natu-
pot·tanto pela supprcssão do artigo. reza e fim desta justificação, que se requer neste pro-

O Sn. SouzA FRAXÇ.\ :-Eu votarei pela suppt'es- jecto: trata-se de gente pobre, e procura-se facilitar 
são, não pelo motivo, que expendeu o i1Justre pt·co- o meio, pelo qual a nação a vai favorecer, como 
pinante. mas por outra razão, que vou dar. muit.o bem demonstrou o illustre preopinante. Por-

Quando se redigio este artigo, attendeu-se ao os- tànto opponho-me á suppressão do artigo. 
pirito desta lei, que era todo de graça, e beneficen- Leu então 'o Sr. 1° secretario, por te1· vindo a 
cia, suppondo em indigencia essas pessoas, a. que mesa a seguinte 
se vai socconer, e por consequencia, em estado de 
não poder fazer as dcspezas das habilitações, que 
realmente são dispendiosas. l>orém o projecto mu
tlou muito de.natureza depois das emendas, que se 
lhe fizerão :.Dão só forão chamadas outras pessoas a 
participar deste btneficio, n1as até está vencido que 
elle faca parte da remuneração dos serviços do mi
litar. • 

« EMEND.\. 

Port.nnt.o já se não podem dispensar as habilita
cõcs em íórma, e por isso deve se supp1·imit· este 
àrtigo. 

O Sa. CLEMEl'ITE PEREIRA. :-Sr. pt·esideule, eu 
requeria a suppros~ão do artigo, cedendo ás razõês 
do Sr. Vascouccllos, se acaso outras maiores me 
não impedissem. Quo se propõe no:;te artigo T 

A maneira, po1·quo se hão.de provaras circum
stancias requer1das nn le1 para se conceder este be
neficio. E para que fim · so apartcu este artigo da 
pratica das leis antigas ? N~o é par{l facilitar a 
essas desgracadns, a que se va1 soccorrcr, o meio de 
conseguirem" o que lhes dá a lei T Porque=motivo se 
ha de''exigir de uma pobre viu,•a, que por miseravel 
é attendida com um soccorropublico, Lodo opro

'cesso deumajuslifieação e habilitação em fórma, 
·• que· não custará menos de 20 ou 30 mil réis 'l . 

Portanto não posso .admiti ir a suppressão total do 
a-rtigo, . para ficarem. em vigor as leis geraes, e a 
praliêa ··das habilitações sempre dispendiosissimas : 
jolgo sim que_o artigo é susceptível ile emenda, mas 

· · nãó'-q\lizera' que fosse supprimido. AssP.nto que é 
· i!ldispen~avc}<á,apresentnção da fé do officio do mi
btar, .. ~1S de_:.()utr~ sorte se. não podem provar os 
seus annoi!( de set·v•ço~ Em fim cu mandarei uma 
emenda ''cortectiva; e voto contra a suppressão do 

'artigo;~ .. -:..: .. · : · .•.. 
O SR; ÚNi> .. CóUTJNHO :-Sl". presidente, o honra:

do me~bro, qu~ primeiro fallou ~obre ~ste artigo, e 
requereu~ a sua suppressão. depms de dtvagar muito 
sobre elle, :Veio por fim a dizer o mesmo, que se pon'
derou na Ultima sessão, em que se fallouaesta ma
terià~ e sobre que assenta a emenda, que éu então fiz. 
Não quer que· à_ prova da conduct.a se dê por attes
tado do parocho, porque, diz· eU e, · os parochos po
dem ·ser ignorantes; ou mâos. 

Sr~ presidente, eni todas as ela<ses da sociedade 
ha homens ignorantes, e homens máos: · prouvera a 
Deus, que assim não fôra ! . "" .· : 

• Tambem. ess~ j11i~, que ba de julgar sobre a jÚsti..: 
!icação e habilitação na fórma das leis;· põde ser ou 
Jgn~r21,Dle ou mão: e como quer o illustre . membro 
que;sse.mpre se fação· habilitações, · e 11ào · bàslem .os 
a~~:4Jos parochos! 

« As habilitacões das viuvas consisliráõ na mera 
a presen taçito d<Í fé de officio dos officiaes fallecidos, 
e das certidõtlS de casamento e jnstiflcação dciden- · 
tida de de pet\soa. ind~pendentemenle de qualque~· 
processo. As orphãs apresentnráõ, além destes·do
cumentos, certidão do seu baptismo. -Clemente 
Pereira. » "'· 

Foi a1•oinda,' e continuando a discussão tivcrão a 
palavra 

o Sn. LI NO CoUTlNIIO ;.....;Sr. prcsiden te, eu peço li
C<~nça par11 retirar n primeira parte tb minha em~n
da, e subscr·~vo a esta, que o Sr. Clemente Peretra 
mandou á mesa, porque na realidaile satisfaz melhor 
aos fins.· · - . · ·· · 

Em verdade, eu não sei qne neéessidade têm as 
orphils de apresentar certidão do casamento de seus 
pats: basta sónumte do baptism'?, por_que do. s~u 
assento consta. se são filha8 legítimas, e quem· sao 
os seus pais. Nesta emenda está o que é :-igorosa• 
mente preciso. ·e assim se póde reformar o, artigo. 
Nada de estabelecer um tribunal dP. santu officio 
sobre estas desgracadas. Quanto â prova da condu
ela, insisto Jla minha propQsta: basta ·o attestado do 
parocbo. · . . . . . . .. . , .,, " .. , 

O "Sn. Atm:IDA E ALBUQUERQUE:~Sr. prêsid.~iite~c · 
eu sempre me opporei a todos os mei.>s, qúé"possão' 
impedir a \'erificacão destes soccorros, que a. nação 
vai prestar a uma· classe inteira de pessoas de~V:t!l!:-
das, ussim como sou inimigo de. tudo, quantR§erve: 
mais. de embaracar e estorvar os direitos dos .cida:~ 
dãos~ do que de Ôs provar e liquidar. Ha opiniõe~(ll 
favor e contra este artigo, e _ argumentos pór< um.a 
outra parte: e teoHedado a este óbjeeto mai(éºil .. -
sideração, do que talvez mereça. Eu Jlie d~clll,ro a 
favo.rdo.aytigo. p~rque m.e parece marchàr segu~-
do o espmto dacleJ~ . · · · · · · . 

Como é que se ha de obrigar a uma pobre mulher, 
_que. por pobre é contemplada .com ·uma esmola;. a 
gastar o valor dessa mesma esmola,· ou mais ainda, 
para receber o titulo, por que a deve cobrar.? Isto 
é a cousa mais extraordinaria e exorbitante que se 
póde imaginar t . ·. -.. . , .,~. , 

Senhores, aquella viuva ou orphã, qt~e.preterider 
este beneficio~'' h a de instruir • o . seu requerimento 
com os documentosjustificativos.da suaallegação:: . 
o governo, a quem ha de ser dirigido o'requerimen
to, sabe muito bem conhecer • por esses documentos 
a · veracidade:do que. nelle •. se expõe, , ha •. de exami":' 
na l-os,. ou • mandai-os , exaJI1inar. •·n!l ~·r()spéCtiva ~se~ 
creLaria, e nes~~ .secre~!a~]l.~,,~.ll~1~'1.1l!deve saber. 
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de tudo isto : e que mais é preciso ! Se nós espera- razão ;; vis~a dos factos, que me enchem de horror, 
mos evitar os abusos, o as injusti~as com es tas elau- quando considero semelhante emenda, factos, que 
suJas, que queremos exprimir no artigo, enga namo- eu pudera citar, se as razões que terrho expendido 
nus: isso não se póue conseguir, a que tiver com- não me parecessem de algum valor. 
padres, ou padrinhos, sempre ha de ser mai s Sr. pres idente, uaua de certidões paruchiaes ou 
depressa soccorrida, do que aquella, tjlle os nilo nada de lc!i sobre vi uvas e orphã" de militares; e 
tiver. muito folgarei não me vêr na L~i s t.e necessidade de 

Portanto conservc-so o artigo, redigido por uma corroborar as minhas idéas, traçand ,J o desagrada
melhor maneira, e se.podermos supprimir nelle a vel quadro de abusos, que me indispoem contra se
pala l'ra.-Habilitações-melhor será, para que se lhe melhante medida inquisitoria: é indispensavel !e
não dê o senti de restricto, e V• nha assim a causar .gis lar em contemplação ás nossas idéas presentes; 
duvidas na pratica. não enxertewos disposições, para as quaes ninda 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: - Sr. presirl cnte , voto não estamos preparados. A pralicn que tenho do 
contra a suppressão do artigo, porquan 10 o funda- que se passa nas pequenas vi lias e povoados, me en
mentu alll'gado me parece inaltendivel. saben do to- · sina que m11ito releva co rtar nas autoridaues; •l ho
dos, qual a lllorosidade e dP.spezas desse processo mem é nat.uralmenle propenso a exceder as raias 
de habilitacão no conselho ua fazenda. do poder que se lhe confia e alguns encarnào·se de 

E por ve'ntura or.cupamo-nos hoje em. augmentar tal sorte por elle qu e, su não appar6cesse um mais 
a dependencia, e engordar os próes e precalços poderoso ttue os atalhe, vão ao infinito; e enlào 
desse conselho, Ju em soecorrer a ncce<sidarJe? quanto não tem já sofJ'rido a pobreza fraca l nada, 
Longe de nós taes idéas. Pretende- se q1le a viuva nada de.taes certidões . ... 
ou orphã logalise certos quesitos; convenho, porque O .~1\. VASCONCELLOS :-(:'iada alcançou o tachi-
não se h a de r~compensar a quem nã o tem a isto graplío.) 
direito; mas e;;sa ju:.tifica~ão tenha uma marcha 
simples e prompta, a que ba~le para reconhrc<·r a O SR. SouzA FRAN \:A :-Sr. presidente, narla do 
verdade, e não a pom po~~ da chicana; ora qual que tenho ouvido mo faz varü1r de op inião, por
será esse methodo ahn·viad1,? A apresentação da tnnto, continúo a defender a suppressão dest e ar
fé do officio dos olliciaes fu!lPcidos, certidões dP- tigo. 
casamen to, justificação de identiJade de pc~soa, e Senhores, a igualdadn com que aii leis dev em ser 
certid.ão de baptismo ; tendo isto lugar pernnte o gunrdadas por todos e que ellns devem guardar para 
juiz d11 domicilio. co m todos, e um principio elelllentar do no~so sys-

Qualquer qu e sejn n proviuencia t.omadn em tema constit11Cional: embora a constituicão nos 
outro sentido, ficará frustrado () fim, a qu e promell.a essa e outras muitas garantias, sé, ou na 
propOillOS; tudo se irit em papel,. tinta e nos formação das leis, ou na sua applicação se não guar
agenciudores. Voto tumbE•nJ contra o juizo, que dar praticamente essa imparcialidade, essa feliz 
pret.ende certidão elo parocho do l11gar; c ant.es de igualdade. 
expô r os meus sentimentos <i tal respeito, devo di- Como e que com justiça havemos de isentar das 
zer que muito venero tacs pesóoaó, que ~(l u amigo lei s geraes fio estado, uma classe de pessoas, quan
de alguns, e que muitos conheço dotaúos de excel- do todas as outras estilo a ellas sujeitas? 
lentes virtudes, porém cumpre joeirar o que é de Temos leis que regulão as justificações, qu e sé 
Deus, e o que é Lle Cesar, evitando tristes canse- fazem tanto em juizo con tencioso, como em juizo 
queucias, por não se acharem até agora bem ext.re- voluntario; temos pratica ha seculos seguida nestas 
madas as jurisdicções, confundindo-se o temporal justificações e habilitações; temos finalmente, tri
com o Pspiritüal; cujo final resultado é a drsordem, bunaes, lemos juizos proprios para ellas: e porque 
a intriga é o prejuizo. razão havemos de ferir e quebrar essas leis e inter-

Que haverá de co mmum entre o pusto espiritual romper essa pratica a favor de uma classe de pes
e a certidão de nwribus '! E como poderá apparc- soas, podendo dahi s~guir-&e til nlos e tantos abu,os, 
cer um tnl informe es tribado tudo em sà verdnde, que a niHia menos se reduzem do que a despender-se 
sem uma pesquiza familiar, que eu detes to, e sem o dinheiro da nnçilo, com pessoas que talvez não 
miudos exames, que podt 'IIJ produzir talvez odes- es tejilo nas circu1ustancias de o merecer? . 
credito de uma familia, nliás honrnda? E que signi- Poder-me-l)ão dizer que este arLigo foi redigido 
ficará a negativa desse alte~tado? Demais os paro- pela commissiio, de qtw sou membro e que o jul
chos são homens, e corno taes suj eitos a raixõcs, guri nercssario: a isso respondo, que o p~ojecto já 
e não poderá essa dependenc1a abm a porta a cn- não é o mesmo, pois as alterações que se lh P. fize-
mes filhos da n~ce>si daue? riio, o tornarão outro e b8m diffrrente. 
A~aso são todos os parochos verdad ei ros. Pais . Quando se rrdigio e:; te ar~igo, não se tinha em 

de suas ovelhas, e todos obra dn mais depurada ,

1 

vista. chamar tantas pessoas a yartiCipar desta be
escolha 1 Tem essas de~graçad as orphãs nascidas e ndic.w, nem .se_ lhe annexavao tanta~ cl.ausulas, 
criar1as no campo. a educação precisa para podcren 1 CQ lllO dr-po1s I orao lembrando;. SH achao rncorpo
resi~lir a um- não te darei a certidão? - Ah 1 radas no pro]ecto. Dema is, nos devemos marchar 
senhores 1 nào exponhamos a miseria e fraqueza em. harmortiia com o. vencido: .lembremo-nos qu~ 
humana, não ponhamos em prova a virtude tlo uns estu venr1do que a vwva do nnhtJr, para ter parte 
e a ignorancia de outros t os parochos têm muito neste meiO soldo, deve mostrar (ir sempre vtvJdo 
do seu dever que cuidar, o >eu officio já é wuito com sen mando, etc. 
pesado, não o sobrecarreguemos mais e evitaremos E como se ba de vrrificar esta prova? Cl)mO se 
um rasgo de penou, cujo menor effeito será a inu- provão que<tõcs de fa cto senão por uma sentença? 
tilidade da medida, que ora tomamos : não consi- Isto é ao menos o qu e eu entendo: o projecto mu
deremos, Sr. presidente, uma orphã c.riada n~< côrte dou muito de figura c por isso eu tambem mudei 
e um parocho da mesma: lancemos as nossas vistas de parecer quanto a este artigo e requeiro a sua 
liiobre o campo, sobre a roça; ~im, ahi perde-se a suppressão. EI!e ja no sentido em que foi conce-
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bida a lei projr.ctada, mas agora va i ele •·r.contro 
com n 'l'H\ se aeha vr• neido. 

Tr•m -sl' dito que as j'\Jstiflcaçõcs são mui(o dis
pend i 11sas pr;la fórma prJn[tH' se fazrm ; concedo, 
tlla s nr.s;oe c:aso tontcln-sr; medidas para qu" ellas 
sPjüo mrnos custosas . E na Yr rdarte, assim ha de 
vir a nr·ontr•c•·r, posto qtll> nem tudo"' p\Jdr• faznr 
em uma :-:.1-•s:-:ütl an nual , ou elll uma lngi s\at ura. 

.\ as>en rhl• 'a tem em vista'' trabalha na reforma 
dos trihllnar;s e de t.odos os 1·amoi dr administ.rac:w; 
e inf<lllivelmente sP l1 i1o de tomar medidas ácerea 
dcstl• v dre muitus outrtlS ohjed•Js; mas clahi não "' 
spgnc que s1~ dispense n.:l lei, que é g''r:ll para to
dos: qllandn se prowidenei;H· sohn• a maneira de se 
fazt'r ern as ju ~ tlfi\'a~-:u~~s : ~l~rüo 1.amben1 soectHTid as 
P.stas pessoils dn qtw agora lrat.amos, ignal lllente 
com todos os mai,. Porta nto r::;sa razilo n [Hl o!J,ta. 

lltro>i agora ont ra eonsa. Fb ttrna vinva tlc um 
milit.,r, cujos S•·· niços for~o remunerados com tima 
pcn,~o o sobrevin'ncia para suas filhas; se es tas 
orculia retn aqu ''ilas ti rcu mstancias, o q,w podem 
muito farilrn ente faz r.·r, segundo o disposto neste 
artigo, não virú (, a illurlir a lei c a pcn:eb Pr o ben e
fic io, 'l'H' ella sú pre"la a outras pessoas '' rle cnn
diçiio bem difí ., rentc? l\luila~ outras hypotheses so 
podem figurar, por onde se mo;u·,, a ncc''"sidad L' 
rire sujr;ilar estas just!flt:<H/li'S ;\pratica cstabdccída. 
Portanto, voto po:la suppressiw. 

O Sn. Ll \'O Cot;TJNHO :-Sr. president e, segunda 
vez rnc vejo na necessidade de susten lar a segtliHia 
parte 1la minha tmeuda, pois da primeira parte eu 
já desisti e pedi licença para abrir miw. Os se nh G
res que me pmccderito n eom espl'cialid:u.le o i Ilu s
tre membro o Sr. Vascon cellós, drclararilo-se deei 
dida menle r·.orllra clla, emlim ni1r> querem que os pa
rochos tr~nhão in gerencia alguma nas jll st ifica cõ•~ s 
qu o esta lei exige: ístu é, não querem que os piiro
chos cxer çüo um dos seus mais l!Ssc nciaes attribulos, 
com o s~:ja a vigililncia sobre a co nducta chrislà das 
suas ovelha3. 

Por r.u mulo do conlmdieçiip com os seus princi
pias, querem es tes senhores que um att.cstado do 
paroeho seja mais peri goso do 'l" P uma justi ficação 
por testc·mun has . Eu não ~ei como isto se possa 
entender, quer se fcfira á neee>sidade, que ha do 
pro"a lrgal, para se nüo gastar u dinh riro do <.'S
t.adu co ntra a instituição de,ta lei, qll ~: r se al!uda 
ao prin cipio por Lodos reeunhetoido, d•J se nãa su
jeit;n· a boa fama das farnilias it con tingencia de 
urna prova conhlnciosa. 

::;e atle nd ennos ao primeiro easo, en nilo sC'i que 
mais t:t'i!d ito se pos~a dar ao depoimento de duas 
ou 11 ·: ·~ testemunhas, procuradas a molrlu, do que 
ao atü.~stado de um paroeho, que se mpre tem a me
lhor upi ni1 •l a SP-u iilV Or. 

E' m~o o parocho, é fanatico, é ignorante, é in
trigante I... E o prelado o -conscntir<i na paro
chia? Pois se um p(lrocho perdr3 a confiança pu
bliea, ha de s~r com.~rvado na ~ua igreja? Eu não 
~osso arlmit.tir semel hante hypothese, sem uma de
cidida ar,cu,nção ao prelado ou ao gov er no, que o 
conserva . En: üo 'l'wixe-sc o illu~tre dt•pulado da
que'lcs a qu o corilpcte a punição do cnlpado e que 
o não fazem. Pois eu posso admillir uma ~eme
lhante eo usa 1 

O nH!Srpo que succAd e com os parochos pó de sue
ceder com os juizes e com todas as autoridadrs; 
todos podem prevarica i': e porque potl em prevari
car, ha de ac~bar com todos aq11Clles a• :tos, que se 
devem praticar com a sua in tenenção ? Se acaso 

Jliío póde valer um altr.stado de um parocho, por
que Pl!o tahez sr ja ignorante, fanatico ou perverso, 
lambem nilo podl'rá valer uma sentença do justifi
caçüo, porque as testemunhas talvez fo sse m cor
rürnp idas c o juiz prevaricador. Isto não tem res
posta. 

Talvez se di;;a quo o parocho pôde ser inimigo 
da justiflcilnlo o lhe ncgur o attos tado; e que assim 
ficar:í clla não sú privada rio meio soldo, mas até 
tliffamat!a in iustan11·ntP. Parém, não poderá ella 
queixar-se desse pamcho? Nito podm·il dal-o por 
suspeito" most.rar a razão porqtt e lhe nega o attes
tado ? 

Ora, suppónhamos que se exige a justificnc,ii.n, 
para se não expr\r a honra das famílias á dep~>ndcn
cia do rl c·poimento de um parocho: fienr ú ain da as
si m sa lra a boa fama de uma uu outra justiflcant e? 
Não poderá apparec~>r um denun ciante, que vá ar
guil-a no ju!zo? Não poderá apparccer um libello 
famo so contra e\la? Qul'm cst;í livre de uma lingua 
perversa, de um caltHnniador damnado c infern11l? 

Portanto, Sr. presidente, cu sustento a minha 
opinião, tle que, qu:mto á condu cta destas justífi
cantes, não se exi ja mais do que o simples attes 
tatlo do sr~u parocho; quanto ui) mais eu ad0pto a 
c monda do Sr. Ckmcnle Pereira. 

O Sn. llAPTI STA l'EH EIIU :-Sr. presidente, se
~unda vc7. me levanto para fallm· contra as certi
dões pamc;h[acs, em nada convencido, apezar do 
que se lf.'m a<.~il!Tt.' latl'l t.'ll1 seu abono. 

Sr. pn.'.sidcuLO, desejaria que os ddcnsores de ta rs 
all<'siados me di ssessem, H' a 11 a.; ao, quando .dá 
alimr •ntos a t's:as vinvas c nrphiis, paga uma div[da 
ou r.Li uma eStnola '? Todos estilo pela primeira; e 
enlilo p~rgunto eu: p1·uscr.,ve ou expiw o jus credi
turio e"m a ilnmoralidade ou crime? De certo qne 
não, pr.is qtte ninguem e n~ perfeito juizo asse-verará 
que um credor criminoso ou immoral não pódecobrar 
o qu e se lhe deve; ora, sendo isto assim, para que 
a cenidão? Se apezar della conter vícios contra a 
pessoa a quem fclr passada, esta póde receber do 
Lhes01tro o que se lhe deve, nesse caso, digo eu, é 
inutílum papel infamatorio; se porém H lia inhibe 
a recepção, dit-se nesse caso uma injustiça mani
festa, porque uma silllp\es attestação vem a des
truir o jus creditorio, o que é contra todas as rerrras 
de direit<J. " 

i\[to me cansarei ·em respondor aos argumentos 
tlo nohr" autor da emenda; jit disse que squ o pri
me~t·n 1·e, ·ettador dos bons parochos e que muitos 
conheçu virtuosos; cllcs, porém, são homens e não 
anj os; c o direito que acompanha ao seu cargo, snn
do de admoestar, prégar e ensinar, como diz o Di
vino Mestre, nada tem co m actos meramente civis: 
o docele et prrodicate [l.uangelimn. 

Eu traduzo difl'ercntcmente do nobre dep utado o 
Sr. Lino Coutinho: a cadeira da verdade não é es
criptorio d<J certidões; emflm, Sr. presiden te, ni\o 
cald r:c mos· ollicios divinos eom profanos, para tira r
mos cnnd usões iÍ geito. 

Preg uem os parochos a doutrina a seus frcgue
z~s. ens1nem-lhes o caminho tia virttrtle, adminis
trem-lhes o pasto espiritual; no confessionario re
prehcndão o vicio; porérn , deixem ao juizo secular 
os mais actos, que são meram en te civis, nada de 
certidões. 

O Sfl . SEIXAS:-Sr. presidente, eu nito fazia ten
ção de fallar sobro esta materia , prinei~almente 
depo1s que o !Ilustre depu tado o Sr. Lino Coutinho, 



SESSÃO m1 18 DE AGOSTO DE 1826 185 
respondeu victoriosamente á catilinaria do nobre .

1 

Como pois se pódo chamar inquisição a censura, 
membro, que combateu a sua ememda; mas , como que os pa stores da igreja exerci tão em virtude do 
vejo ainda insistir-se na idéa de nào co nfiar dos pa- ~eu . ministerio, admoestando, corrigindo, e repre
rocbos os attest ados sob re a morigoracào dos seus hendendo em toda a paciencia, o doutrina, como 
freguezes, responderei a!alguns dos arg umentos do 'diz o apostato? Cnmo so póde suppôr, que para 
honrado prcopinnnte. attes tar a co nducta de utua vmva, seJa mtster pe-

Elle comprehendeu toda a classe ccclesiastica de- netrar o sanctuario das famílias, e fazer um exame 
baixo du duas qualificaç(J95, isto 6, ignorant0s, e inqtlisitorio, quando o p~rocho tendo obrigação de 
fanaticos, on hypocritas; c para apoiar a opinião conhecer as suas ov.elhas, e do ser conhecido por 
da ignoruncia aflir:nou, qu o o clero só lia o Lar- ollas, scguntlo o oraculo de Jesus Christo, tem ao 
rag't. seu alcance tantos meios licitas de saber o compor-

Eu não sei, Sr. presidente, que predilecção tem o lamento das pessoas confiadas á sua direcção espi
honratlo membro pela thcologiil du padre Larrag<t, ritual? Ouvi porém dizer, que os varochos poderiào 
pois tenho obs,•rvado, que todas as vezes que se servir-se para esses attestados dos conhecimentos 
tratn de materias <·r·rl ·•s iasticas, ahi arrasta sempre adquiridos no tribunal da pPn itencia. 
o pobre cas uíst a 1, s. ·"nhol. Oh 1 Sr. presidente, é possível, que se avence 

Acaso o illustr.· deputado não terá noticia de ou- aqui uma tal proposição li 
tros, ou aprenderia pnr este algnns prineipios de Póde j~mai s presumir-se, que os parochos recor
theologia escolastica : :-:(~tn me faz er, cargo de re- rão a este expediente iniquo, abominaYel, perfido, 
bater esta futil argu içito, só direi que o povo do sacrílego, e tão altamente condemnado pelas leis da 
Brazil tem já respondido de antemão a tão gratmtas igreja, que o não admi tte nem ainda no caso extra 
injurias, honrando os ccclcsiasticos com a sua es- mo uc depender a sal v ação da patria da revelação 
colha e confiança para mui altos empregos, e com do sigillo sacramental! 
especialidade para virem sentar-se neste augusto Não permitta Deus, que passe uma idéa tão pari
recinto, corno orgãos da sua vontatle, H defensores gosa, e capaz de perturbar as consciencias, e de 
dos seus direi tos, e que ainda ha pou cos dtas fazer odiar o sagrado ministerio da reco nciliação. 
esta mesma camara reconhecen que olles não de- ~las diz-se, que os parochos não são anjos, e podorn 
vião ser dispensados de entrar no jury como juizes portanto enganar-se, ou abusar do seu officio: ora, 
de facto, por isso que as suas luzes podiito tambem este argumento prova demais, porque nesse caso 
neste cargo ser u,eis ú causa da naçao. não se devia dar eredito ao testemunho de nenhum 

Que haja al12uns ecc\eswsttcns fanatt9os: ou hy- outro fun ccionario, ou empregado ,. porque nenhum 
pocnlas, eu nao. negarei;. mas nunca e !te! to em dlllles é anjo, ?u _tem o dom da me~Tancta, e por 
boa lO!)lCa conclmr dos VJCJOS do JlldtvHiuo contra a / consequen cia la va1 pelos ares a boa fe, e confiança 
classe tnteira; e se euqutzessc appli caro argumento publica um dos mais fortes laços da JCrarclua so-
do honrado memb ro ás demais classes da sociedade, cial. ' 
não haveria nenhum a isenta de incropações, por- Drm ai~ ou essas atteslacõ~ são neces~arias, ou 
que nenhuma ha tão feliz, onde se ni\o ach e mistn- nãiJ. Se n

1
ilo são necessarias, acabemos com isso; 

rado o bom, e o máo, o hom,•m de bon1 Cllm o J d<~-se o dinl(eiro da nação indistinctamente á viuva 
pervers~, e depravad o. . . hon es ta, que edifi ca o publico pela regl1lnndade 

Se P?lS haum ouuutro fanattco, O li hypor.nta no · dos seus costllln es, e ~quell a, que o escandalisa. com 
clero, o justiça conf•)ssar, qu e a l! ! ~Jona clelle se sua conducta imm oral e debochada; e se são ne
acha possuído de uma v(:nlaclcira illustraçã o, c o~n- cessarias, como me p~reee, em quem poderá reca
timentos l~beraes, dtg~os do s ystoma, que JUrarao, h ir melhor a presumpção de informa r com verdade, 
e da reli gwo, de que: sao m1mstros. (Apowdo.) _ c conhecimento do causa, do que no parocho, CUJO 

!'rias os clerigos, dJ :;,;e o honrado membro, fora o testemunho tem toda a fé em direito, não só no que 
os ministros, e são ainda hoje os herdeiros da de- respeita aos registos publicas das épocas, ou cir
funtn inquisição, e portanto se depender delles o cumstancias m<lis notaveis da vida hnmana, como o 
exa me, <lll juizo sobro a conducta moral dos cicia- nascimento o casam ento c a morte, mas tarnbern 
dãos, hão de proceder .:o m espirito inqui sitor io, e em todas dquellas causas, que têm relação com o 
pertnruat· a paz das familias. . . exercício do seu rninisterio? Disse finalmente um 

Esla 11hst>rvaçào podoria qn ando mu~lo convu ao nobre deputado, que os parochos só devem occu
clern d" :" ·llr.s pa1zes, o n d~ a tnqutslçao exerceu a par-se orn pregar, confessar, e dtzer missa, e nao 
sun ,·;·J;d nnuencta, mos nao o clero do Brazll, onde em attes tar a vida dos seus paroclnanos. 
nuwa l' (<~ io semelhante tnuunal. (Apmado.) Observarei rlc passagem, que isto está em con-

E' n"t"vt·l , Sr. ~residente, que se m:'oque, e se tradicçào con1 a justa coufian~a, que o povo brazt
metta á cara a 1de~ od10sa da mqlllStçao, todas as ]eira tem depositado nas luzes, e vtrtudes do :; r.e
vezes que se propoe qualqu(~ r meiO de co\ubtr a clesiasticos enc.arreaando-os, corno Jft dtsse, dc~s 
immoralidade publica , e que se taxe de inquisito- mais nolH~s funcr:ü~s da soc~ i ed ade pol ítica; mas 
ria! a insp~cção, c a Yi~ji li1n Cia, que devem e_mpre- embora seja confiti~Hlo o offi•:io de parocl1o nas rnias 
gar as au toridi!des para refrear a dcvasstdao, e a do poder espiritu;tl, emb ora sej ito dispemados do 
licença dos costumes. oneroso C)llCilt'i!" dessas attcstaçõcs, que muitas ve -

E jú qu e se fallou nisto, srja -mn pcrmi~tido ob- zes stÍ funtltráü Hl_imisatles; mas ni\o se diga quo o 
scrvar (nüo obsta nte o homado membro naogostat· sçu testemunho nao merece fe, 011 que ,elles pros tl
de facto s historicos) , que os romanos farão lelizes . tmraü a santidade do St' U n11msteno, ate prolanar, e 
emquanto a censura publica existio e n~re ell es, mas vi~l.ar o sigillo saeramental. . . . , 
que apenas clla cessou , e que a moral d J·.p1cu ro eu r- l1r"-se aos paroc:hus, torno~ dtzer, s:mtlhnnte 
rornpen os costumes, desapparccerão as anttgas IJnus d" attestados . Otltnformat;:oes, mas_nao se lrve 
''irtudes, dcsprnzou-se a roligifw do juramt'nto, tãnltlllge esse P.roeesso d'(~spmtualt saçao do .poder 
multiplicarão-se os divorcias, e a deprava ção rom- da tgreJa, que afmal elliJ venha a ficar dcstruHlo, e 
peu todos os diques da decencta, e do pudor. anmqutlado. 

4"7 
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186 SESSÃO El\1 ~ 18 DE AGOSTO ·nK~ 1826 
Conclúo vot<nido pela emenáa do Sr. J.iÍao Ct>uti- · guintc resultado; a suppressão requerida foi rejci

nho na parte relativa aos altestados dos parochos uma tnda; c passando o artigo sah·as as emenda~. destas 
vez que a mori~eração publica das viuvas, e orpbãs roi approvada a do Sr. Clemente Pereira salva a 
em questão ~e Jnlgue uecessaria, para que tenhão rcdaccáo, ficando reprovada a do Sr. Lino Coutinho, 
direito á benolicencia, e soccorros,da nação. c prejudicada a do Sr. Cavalcanti. 

Então o Sr •. CalvalcanLi de Albuquerque depois Entrou em discussão o art. 3° assim concebido: 
d e :um discurso. de .que nada alea_nçou o t.acbigra- « Art. S. o No acto do psgamemro, em que as 
pho, leu, e mandou a me~a a segumte mesmas viU:va~ c orphãs não forem presentes e re

conhecidas do pagador, $e apresentará por' parte 
dellas cerLidão ds vida, passada pelo parocho di\ 
rreguezia, ondo r<lsidirem, e reconhecida pelo tabd
lião do lugar ou dis~ricto do domicilio. » 

« llllEKDA 

« Afi ·partes instruindo os seus requerim·entos 
com os documentos, que são requeridos na presente 
l ei. ao ministrQ da fazenda na côrte, e aos presid(m
t.es nas províncias, fiearâõ · habilitadas para receber 
a pensão, a que tiverem direito.- O deputado, Ca-
tJa lcanti. » · -

Foi apoiada, porém logo a impugno11 pelo modo 
!eguinte 

Apenas o Sr. presidente offereceu a palavra, le
vantou-se dizendo 

O Sn. CAV.\.LC&ll"%'1 DE ÃLBUQUEMVI! : - Esto ar
tigo é que eu iulgo inteiramente escutado: o que 
elle diz, é o que se pratica, e sempre se praticou em 
todns as J'Opar~i<tõos do fazenda. Creio quo Pinguem 
ignora isto, c ponanto peço que se supprinla • 

Dito isto, enviou á mesa llSt.a 
. , O SI'\. V ASCONCEÚ.os:- Como eu me opponho 

inteiramente a es\tl ar\igo, e r(:queiro a suppressão 
tow da sua n1ateria, não posso admilur nem esta 
emenda, nem nenhuma das outJas, qne se tem pro-
posto. . ,,.. « A suppressão do 3rt. S.•- O deputado, Cavai· 

Nilo, niio posso admiltir excepcão algumà contra wnti. » 
119 leis goraes: semelhante privÍJegio ê contra a Foi apoiada, c como ninguem faltasse contra, foi 
constHuiçào, que bem e-xpressamente declara, que·a li.)gó ·po~tâ a \'olos, ·e··approvada. · ··· · 
lei á igual para todos_ Passou-se por conseqencia ao 

Se a loi ó iguill para todos, se ha llma lei, que 
cst.nbeleco a !úrma do se fazerem as just.íficações, « Art. 4.• As viltvas ou orpbãs, que forclo agra
quer em juizo voluntnrio, quer em comcn·cioso, não ciadas do meio soldo d() seus ros.pectivos maridos e 
se póde isentar dell<t llma classe de pessoas, e pais, nu confot·midade desta lei, flcito sujeilns lis 
fazol-as privilegiadas. . disposições, quo na lei da crcaçiio do monte-pio 

Nós tolDos ~m juizo de justificações, e um tribu- niilitar, se houverem de fazer por uniformidade de 
nal proprlo, que conhtJce daq11ellas, que se .razem .S)'S.ll;!ma dos soccorros p.resl.ados ás filhas e . 'l'iuvns 
para se receber dinheiro do th.esouro: portanLo ou dos omciaes do ex.ercíto em geral. » 
se supprima este juizo, dispense-se a to.dos a obri- Aberla a disctJssão, teve logo a pnlavr;1 
gação de~ proceder nelle a os tas justifica~õe~. ou O Sn. C.n.\LC.Il'iTI DE Â.LDVQmtllQUB : -Sr. pre-
sejilo as pessoas contetnpladas nesti lei sujeitas sidenw, tambem proponho a suppt·essão deste o.r
igual.uen\e ao me1mo juizo. Isto ó qull en creio que tigo. Diz elle (leu o artigo). Nós ainda nilo temos 
é constitucional. monte-pio mililar, nem sabemos com que clausulas 

Dispenso-me de responder ao illuslro deput:ldo se ha de· elle organisar. Do m .. nte-pio ·sú gozào as 
o Sr~ SeiiaS, porque todo o seu discurso excedeu pessoas, que para elle concorr~m voluntarí.1mente, 
o objeclo da ordem. . . · e portanto nada por ora poderemos prevenir a esse 
. _F.u não fallei mal dos pnrochos em.gcral; por um respeito. · 
mcidtonlc mostr.ei que com os aU.estados, que elles Tendo assim· fallado, mandou li mesa esta outra 
passarem, não se preenehiãa as fios da let; expuz 
OS inco·~venien~s, que rosultariàO, SC se dei11:3S~e « JUU:NDA.. 

ao seu hvrc arb1tr10 a sorte destas pessoas; avancei « A suppressão do art. 4.• _o deputado, cavaf.. 
que era ,por extremo pel'igoso, e ainda estou na 
mesma opinião, contra a qual o illuslre deputado ón•H: » _ . . .. . .. 
não prefacio uma só palavra; pois nada fez se não Fot ap01ada, e logo combatJda nestes te_riD~l!. 
elogiar a profissão ecclesiastica, a respeito do que. pelo 
wnguem ainda fallou. · SR. LtKO CoUTtNRO:- Eu me 1.pponho á sup-

~E!conheço tudo,_ quanto expende.n no seu dis- press~o deste 3rligo. O monte- pio militar ainda nl.o 
cur~o. bem entendtdo, s6 em theor1a, porque em e&tá c.readu, mns qunndo se crcar, . devem entrar 
pratit;a, dica.nt Paduani. E' um bom modo de argu- para el\e estas viu v as e orphãs coro a quota, que fôr 
m.entar, _quando se trata . do que os ~omens são, marcada; e por isso deve-se já antecipar esta ca.u
apresent.al-os quaes .e!les devem sl'.r t Eu bem sei, tella. 
o. que os parochos devem pnticar segundo o evan- · Se os Jllais devem entrar . -voluntariamente para 
gelhoi ·.e .os canon~; porém. fallei simplesmente do l'.ssa c:.ixa, não se. segue que estas o não fac;.ão p or 
que e les. praticão. . . . . ·()brigação; porque a nacão lhes dn este soccorro por 

O nobre deputado seria mais coherente, e argu- mera equidadc, e quem.dá póde impôr as clausulas, 
mentaria 111ais em ord~m. se de1~onstrasse que as qlle foremjuslas. . . . 

· miuhas proposições erão falsa~. que todos os_ par~- Ora. ni.nguew duvidará, 9uo esta condição_vem, a 
chos s1o ftets·observadores do evangelho. e das le1s ser prove1~osa a estas agraciadas, c ao estado, por
eeclesiasli~, e que ._o seu attestado é sempre um quo ~e-se contar já com este fundo para principio 

· testemunho irrefragavel. e ••. ·_ (A' ordem, á ordem}. do estabel~cimento do monte-pio; Ao rpenos estas 
'lendo · <:aSsado. ·.a discussão, e julganrlo-se suo1- têm sido até . ago~a as vistas da camara. Veto por-

ciente ; pousou-11e á votação, e nella teve-fie . o' s~- tanto a: _fnor do artigo; . - . · · · : · · ·. · 
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SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1826 187 
O Sa. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE:- Sr. presi- pela lei do monte-pio, para éntrarem no cofre com 

dente, que tem com esta lei o monte-pio, que ainda aquellas quantias, que deverão ter pago depois ·que 
está na ordem dos possíveis. que ainda se não sab9 forão promovidos ao primeiro posto~ Voto portanto 
se ha de existir, nem quando 'l · pelo art. 41°. . . . 

.o illustrc deputado ~onta jã com_ um monte-pio o Sa. BuTISTA. PEREIRA :-Eu não me posso ac- · 
feito ao ~eu molde 1 _ Um ~onte-p10, senhores, é commodar ao modo de pensar do illustre proopinan
estab~lecimento mUlto partlcula!, é um contracto i te ; nem sei que. dependencia possa ter esta lei,. da 
aut~~1sado . pelo governo para J?alOr seguranç!l e es- -que ainda se ha de fazer para o monte-pio militar, 
tablltdade, porém os seus efl'e1tos_ bons ou _mao_s só antes em toda a discussão passada sempre se pon
vertem para com aquelles, qu_e guerem mmto livre- derou que este subsidio, que se dava por esta lei, • 
mente ter parte naquella soc1edade. ' nada tinha da commum com a natureza do monte-

Se es~s pessoas a que agora s.e confere o meio pio. Feita essa lei do monte-pio, se ·estas mulheres 
s~ldo, qu_1zerem gozar -~?S benefimos desse futuro quizerem ser contempladas, entraráõ com a sua 
esta!>elecim~nto_. e~~rarao nelle.c~m ?_que ord_eoar quota correspondente. e se não entrarem, não go
a le1 da sua u~shtmçao, e sesuJeitarao aos _artigo~, zaráõ daquelle beneficio. 
que fore~ adJectos. a esse co_ntracto, e se nao qul- . Portanto não é aaora que se deve acautelar isso
zerem. nmgucm as deve obrigar. fi "' · • d - , • 

Por consequenciâ.nada tem esse estabelecimento q~and~ se zer 0 f!lOnte-pio ·e q~e se arao as pro-
com o que a~ora estamos a fazer' e· por isso não deve VIdenCIB;S, que se JUlgar~m precisas • . : Voto por con-
passar 0 artl"O sequenc1a pela suppressao. . . 

• 0 • . • • Pondo-se terrno á discussão, por se julgar sutll-
Segmo-.se a fal~ar o Sr. AraUJO _Bast?s• qu!'l dcpo1s ciente, passou-se á votação, na qual foi approvado 

de P!oferu· um d!sr-nrso, que nao. f01 ouv1do pelo 0 <ll'tigo, salva a redacção, para se p.ôremliarmonia 
taclixgrapho, envxou n mesa o scgumte com os mais, e rejeitada }lor consequencia a emen-

da suppressiva. . · · · · . · « Al\TIGO AtlDlTlVO O artigo additivo do Sr. _<\.raujo Bastos tambem 
« A presente lei não comprehende as viuvas, foi approvada; e julgando-se finda a 2• discussão 

orphãs, o irmãs dnquulles militares, que fnllecerom deste projecto, deliberou-se que passasse á 3• na 
depois do estabelecimento do monll~-pio militar, e fórma do regimento. . .· . . . 
de sua exccução.-Arauio /Ja,.;tos. » Então o Sr. Cunha Barhoza por parte da commis-

Foi âpoiado, e continuando a discussão, orarão são de instrncção publica apresentou a nova ·re-
0 SR. Cut~mA MATTOS:- Sr. presidente, quando dacção do projecto de lei para os cursosjuridicos, e 

sendo lida pelo Sr. I o secretario, mandou-se impri
se organisou este projecto de lei, tomou-se em con- mir para entrar em3• discussão. E;ra:concebida nos 
sideração a necessidade absoluta que ho. do se esta- . . 
belecer um plano geral de monte-pio militar, cujos termos segumtes: 
fundos sejão suppridos pelos omciaes, e com alguns « A .assembléa geral legislativa d~creta: 
auxilios da fazenda publica. Foi debaixo deste ponto « Art. V Crear-se-hão dous cursos de scienCias 
de vista que se arranjou o art. 4° do. projecto, contra juridicas, o sociaes; um na capital de S. Paulo, e 
o qual não se póde argumentar, porqueestabelecen- outro na de Pernambuco, os quaes serão frequenta
do-se o monte-pio como uma especte de contracto, dos em cinco annos, e constarãõ de dez cadeiras, 
claro P.stá que é livre a cada umcial o ser ou não ser distribuídas, e ordenada~ na fórma seguinte: . 
accionista do cofre. << 1.0 . .hmo.-1• cadeira.-Direito natural, e di~ 

Eu, por exemplo, sou brigadeiro; sirvo á 31 annos. reito das gentes. . · · · . 
mas eu não tenho di1·eito ao monte-pio a favor de « 2.• Cadeira.-Principios geraes · de legislação, 
minha mulher ou filhos, por não haver em tempo e historia da legislação nacional. 
algum contribuído para o fundo· do estahelecimento: « 2. o Anno.-- 1• cadeira. - Direito publico, e 
no mesmo caso se achará minha mulher ou fill1os, ana~yse das dilferentes constituições; e da do im.;. 
se depois da minha morte não quizerem entrar com peno · . · 
a quota parte, que lhe pertencer, para os fundos do « 2.• Cadeira.-Instituições canonicas, e direito 
·cofre. Para eu ter agora direito ao monte-pio, será publico ecclesiastico. 
necessario que metta no cofre todas aquellas parcel- « 3.0 A1mo • .:....1• cadeira.- Direito civil patrio. 
las, que deveria ter satisfeito no caso de gozar do « 2. • Cadeira.-Direito patrio criminal. · • 
estabelecimento: o mais seria uma desordem on, « 4.0 Ann.o.-1• ·cadeira.-Continuacão do direi-
p ·H'a melhor dizer, um roubo feito ao estado! Se eu to ~.;ivil patrio, .e dirE'ito marítimo, . e coinmercial. 
não concorri para os fundos do cofre, como hei de « 2.• Cadeira.-Pratica forensP.. 
ter direito ao monte-pio? E se minha mulher de- « 5.0 Anno.-1• cadeira~- Economia politica, 
pois da_ minha morte não pagar a quota parte, como administração, sciencias das readas publicas em· to-
h a de ter direito ao beneficio proposto? das as suas partes. . . . , · ·.·. 

Sr. presidente t Este projecto parece-me, além « 2.• Cadeira.-Diplomatica, e estatística do im-
de benefico, cheio dejustica. O art. 4° é estabelt!ci- perio. . . . . . . ·. . . . . . . 
do sobre bases de razão· nascidas· da equidade d~ « Art. 2.0 Para. a regencia destas cadeiras o.go-
art. 1 o : os officiaes, que no tempo presente gozão verno nomeará dez lentes e éinco substitutos. · 
do beneficio do monte-pio, não terão razão de se cc Art. 3.0 Os estatutosdo .visconde da Càchoéirà 
queixarem contra as viuvas d~quelles, que. não go- r~l!ltivall'l:ente aos reitores, ~o~~s d,e .!lnsin~, e .ex:er
zando até agora este favor, vao a ficar obrigadas a CICio_ pratlc~ das aulas, servtraoa11m. na .. sua . p~r~ 
contribuircomasuaquotaparteparaocofre,quan- apphcavel. . . · . ... . :· ·· ; · .:··: · · ·: · : 
do estiver~>m. agraciadas. · · .

1

. « Art: 4." Cada 1m1 dos lentes vencerá u o-rdena~ 
Eu desejaria que desde já se tratasse do plano ge- do, que tiverem os desembarl$.adores, e. gozáráõ das 

ral do nioote-pio militar, para insistir sobre a obri- mesmas honras. Poderáõjtibtlar.;.se com o ordenado 
gação, que têm os omciaes agora ·não ·rávorecidos por ·inteiro. findos vinte·,alinos ~e serViço~ , ; Cada 
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u.u dos ,ubstltUl••=> vcu•:cr,, v oLi ll .. do J HJ tf.J:;O 
réis. 

« Art. 5.-o Haverá um secreLario com o ordena
do de 6006000 réis, um portetro com 400SOOO réis, 
e os serventuarios, que se julgarem necessarios, 
com·o ordenado, que parecer justo. 

« Art.. 6.• Os lentes faráõ escolha dos compen
dias da sua profissão, com 1anto q•te as doutrinas 
estejão de accordo com o systema jurado pela na
ção ; ou os arranjaráõ não existindo já feitos, e os 
submelteráõ á a}lprovação da assembléa, a qual os 
remett.erá ao governo para cs fazer imprimir .. e for
necer ás escolas dando ao se11 autor o lucro da ven
da-por dez annos. 

« Art. 7.• Os estudantes, que se quizerem ma
tricular-no curso jurídico, devem ter quinze annos 
completos,·apresentar certi.~~o de idade, edeappro
vação em grammatica latina~ .rbetorica, philosopbia 
racional e moral, e geometria. Estes exames serão 
feitos por dous professores publicos, presididos pelo 
de~ano' da faculdade. 

'« Art. S;o Os que frequentarem os quatro pri
meiros annos, serão graduados bachareis ; os que 
frequentarem o quinto, terãõ carta de formatura, e 
os quealém 'disto frequentarem--mais um anno as 
duas ultimas eadeiras, poderáõ obter o gráo de dou
tor, e ficarãõ habilitados para lentes. . 

- « Art. 9.0 .A inspecção destes estudos pertencerá 
a um director nomeado pelo governo ; o qual não 
vencerá ordenado. 

« -Paço da camara dos deputados, 18 de Agosto 
de 1826.- José Cardo::o Pereira de Mello. - Ja
nuario da Cflnha Barb(jza.- Antonio .Ferreira 
França.» 

-Leu-o mesmo Sr. secretario os seguintes 

OFFJCJOS 

« lllm. e Exm. Sr.-Em. resposta ao oJiicio de 
V. Ex. de 4. do corrente, em que me participou, 
para ser presente ao senado, que a camara dos de
putados approvava interinamente o regimento do 
senado, para ter lugar a reunião · da assembléa ge
ral, quando sobreviesse o caso do art. 61, ordena
me o senado, que participe a V. Ex., para o levar 
ao conhecimento da camara dos deputados, que, em 
quanto se não approvar o ~egimento commum com
mettido á commissão mixta, não póde verificar-se 

· a reunião das camaras para a discussão de projectos 
de lei, visto que o regimento interino· do. senado 
nada reguloo sobre este objecto. 

n;Deus~guardeaV.rEx. Paço do senado, 18 de 
Agosto de 1826.-João Antonio Rodrig!Us de Car
valho.-Sr~ Jos.é Ricardo :da· Costa Aguiar de An
drada. » :...,Ficou :a camara inteirada, e·· foi este 
offieio remettido á eommissão do. regimento in-
terno. · 

« D1m. e Exm. Sr.- Por ordem do senado re
mettõ·aV.'Ex •. para ser pr~sente :á camara -d~s !le
putados, o .proJecto ·de let ·sobre as secret.anas de 
estado. 
. « De11s guarde a: V. Ex. . Paço do senado, 18 de 
Acosto de 1826.--João A1ttonio li.odrigues de Car
valho.-Sr. José Ricardo· da. Costa Aguiar de An-

. drada. » 
.., •. :o senado-envia-á camara dos deputados a pro

posiçã.o.-sobre-o,aumero ,,'das. secretarias -de estado~ 

, u ·,.:;· ,.; •. ,.:. •pc lhts são pertencentes. e julga que 
tem lu6 ar l'edtr-~e ao imperador a sua sancção. 

'' Pa~o do senado, 18 de Agost~ de 1826.-Vis
conde de Santo Amaro, :Eresidente~-João Â'lltonio 
Rodrigues de CarvalhO, 1° secretario.- Barão ele 
Valença, 2° secretario. » 
. cc A assembléa geral legislativa do imperio de

creta: 
cc Art. 1.0 Haverá seis secretarias de estado e 

cada uma será confiada a um ministro. secretario 
de estado. 

« Art. 2. o Serão denominadas : 
« Secretaria ·de estado dos negocios do im-

perio. . 
« Dita •••••••••••• da justiça, e ecclesiasticos. 
a: Dita. • • • • • • . • • • • de estrangeiros. 
cc Dita. • • • • • • . • • • • da guerra. 
« Dita .•••••..•.•• da marinha. 
« Dita •••.••..•.•• da fazenda. 
« .Art. 3. o Ao ministro e secretario de estado dos 

negocios do imperio pertence : .. . 
cc 1.0 A direcção geral da administração civil. 
<< 2.• A dete1·minação dos trabalhos necessarios 

para verificar a divisão, e demarcáção das provín
cias, comarcas e termo, em que está, ou fôr dividi
do o territorio do imperio. 

« 3.0 A formação dos mappas estatísticos. 
« 4.0 A colonisação, e oaturalisação dos estran

geiros. 
« 5.0 A civilisação dos índios. 
« 6. o A direcção da inst•·11cção publica, e do todos 

os estabelecimentos civis lit.teranos, assim como 
universidades, academias, sociedades, ou . corpora
ções scieritificas, museos1 e laboratorios. 

« 7.0 A policia administrativa. 
« 8. o . A· superintendencia das estradas, obras, ca

naes e monumentos publicos •. 
« 9. o Promover a agricultura ;~eommercio e na

vegacão do interior.; a industria fabril e das artes. 
« 1o. Tomar contas da administração da fazenda 

das camaras municipaes. . 
~ ll. Regular os core.os das ordenaças. 
« 12. Fiscalisar a pohcia e administração dos hos

pitaes civis, . e de todos os estabelecimentos de pie~ 
dade e beneficencia. 

« 13 .. Pro pôr todas as medidas . que forem neces
sarias para o exacto cumprimento das leis em vigor 
pertencentes a este ministerio. 

<c 14 .. Expedir os diplomas de titulos e cartas de 
conselho, os despach:os rP.lat'vos ás ordens milita
res; e bem assim de todos os empregados nas re
partições .civis administrativas, e oillciaes de orde
nanças. 

« 15 •. Regular a economia dos trabalhos da se
cretaria, separando-os por artigos. e nomeando 
d'entre os seus officiaes os que devem servir de che
fes dessas divisões ... O numero dos officiaes, seus 
ordenados e emolumentos serão regulados por lei. 

11 16. A proposta para nomeação e remuneração 
de todos os empregados desta reparticão, que servem 
por diploma imperial. • 

«. 17. A nomeação de amanuenses, praticantes, 
continuos, guardas e correios. _ 

« ·18. A vigílancia sobre o 'modo, . porque taes 
empregados cumprem suas obrigações, suspeJ1dendo 
temporariamente os ommissos e. inhabeis, de que 
trata o~ 16, e propondo a sua • demissão no caso de 
a merecerem, podendo em caso de mão seniço de-
mjttir .aquelles de que trata a'§ 17. ~ , 
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u 19. Determinar oi pagamento dos ordenados de I « l'i. Apresentar o orçamento das despezas que 

todos os empregados deste ministeri<:~, _e man~ar po«;J.erá fazer. a respectiva repartição no anno se
satisfazer as outras lespezas que eJOgir o serviÇO gumte. . .· · · . ~ 
nacional pela somma. que para esse fim lhe fôr an- « 18. Dar a conta posterior, e definith'a do anno 
nualmente consigna~. antecedente. ·> 

« 20. Apresentar.o orçamento das despezas, que « Art. 5. o Ao ministro e secrelnrio de estado dos 
poderá fazer a resFectiva· repartição no anno se- negocias estrangeiros pertence: · 
guinte. · . · . « 1.0 A direccão e expediente dos negocios poli-

« 21. Dar a cont.l posterior e definitiva do anno ticos externos dÓ imperio. .~ 
antecedente. · « 2.0 A correspondencia official com os:embai-

« Art. 4.o Ao ministro e secretario de estado dos xadores, ministros e agentes diplomatícos e coin-
negocios da justiça e ecclesiasticos, pertence: merciaes das nacões estrangeiras, resid~nteÇno im-

« l.o A superintendenc.a geral de todos os ramos perio, assim como com os deste imperio, residen-
da administração dajusti;a no imperio. tes nos outros estados. · 

« 2.• A correspondetcia omcial com os presi- " 3.0 A superintendencia geral das relações de 
dentes das províncias, cem os president~s das rela- commercio nacional nos portos estrangeiros. 
ções, e com todos os m~istrados; tanto pára o fim u 4.0 Propôr todas as medidas que forem neces
de promover a boa adpinistração da justiça, como sarias para manter e faze~ observar os tratados e 
para ter o devido conhecimento de t.odas as ambi- convenções existentes. ·- · . 
guidades ou inconveni~ntes que a experieucia mos- « 5.0 A expedição dos diplomás e títulos d~ todos 
trar na execução das leis. os -empr~ados desta repartição. · 
. u 3.•.·0 de;pacho dos perdões, ou moderacão de « 6.0 Expedir passaportes ás pessoas estrangei-

penas. . - • râs que sahirem desta capital e porto. . . . _ 
« 4.• A su}llrintendeucia suprema da policia cor- u 7.0 Rt~gular a economia dos trabalhos da secre-

recional, pa11 o que terá ás suas ordens a guarda cretaria, separando-os po1· artigos, e nomeando 
imperial da ~alicia. · · .. . d.'entre osseus officiaes osque devem servir de che

« 5.0 A ilspecçi\o e fiscalisação da policia das fes des:;as divisões. O inimero dõs .officia-es, seus or-
cadêas e su;tenlo ilos presos. . de nados e emolumentos serão regulados por lei. 

« 6, 0 A.ormação de um mappa das causas civeis « 8. 0 A proposta para nomeação e remuneração 
e outro ds criminnes sentenciadas amnualmente de todos os empregados desta repartição que servem 
no ímpcríi, assim cotno a de outro mappa das cau- por diploma imperial. 
sas p~ndates no fim d? anno com a,indicação das « ~.o A nomeação de a_manue~ses,: pra_ticantes, 
matel'laS sbre que vcrsao. · contmuos, guardas e corretos. . . ·· 

« '7. 0 Aõl'esentar a relação circumstam·iada de « ·10. A vigilancia .sobre o modo,porque taes em-
todos os iidividuos de ambos os sexos, qut~ no fim pregados cumprem suas obrigações; 'suspendendo 
do anno si acharem nas cadêas do imperio. temporariamente os ommissos, e inhabcis, de que 

« S. o AdirP.cção àos negocias ecclesiasticos, e a trata o§ 8•, e propondo a sua demissão no caso de 
vigilnnciasobre o livre exercício, boa ordem .e de- a merecerem, podendo em· caso de mão serviço de..: 
cencia dG cultos. mittir aque\les de que trata.o § 9.0 . 

a 9.o )lzer a proposta para a nomeação dos ar;.. « 11. Determinar o pagamento dos ordenados de · 
cebispos :bispos, prelados, parochos, e quaesquer todos os empregados deste niinisterio, e mandar sa
outras dknidades ecclesiast.icas, inclusive os da ca- tisfazer as outras despezas que exigir o serviço na
pella im'erial. cional pela souuna, que para esse fim lhe fôr an-

« lO • .Propôr todas as medidas que forem neces- nualmente consignada. · • 
sarias Iara o exacto cumprimento das leis exis- « 12. Apresentar o orçamento das despezas que 
tentes) . . poderã fazer a 'l'espectiva repartição no anno se-

« 11' Fazer expedir os diplomas para todos os guinte. 
empre;ados que forem nomeados por este minis- « 13. Dar conta posterior e definitiva do anno 
terio. , · _ antecedente. 

cc lL Regular a economia dos trabalhos da se-. a: Art. 6;0 Ao ministro e secretario de estado 
ereta ia, separando-<ls porartigos,.e nomeando d'en- dos negocios da guerra pertt>nce: · 
tre s seus offi.ciaes os que devem servir de chefes cc 1. o A organisação e disciplina das tropas da l• 

- dess.s .divisões. O numero dos offi~iaes, seus _or: e 2•J!_nhl! do exercito. . 
denalos e emolumeatos serão regulados por lei. cc 2. 00 recrutamento, aquartelamento-, soldo, far-

ccl3. A proposta para a nomeação e remunera- damerito, armamento e provimento das tropas de 
çãdd~ todos ·os empregados desta repartição, que· todas as armas. 
serem por diploma imperial. . cc 3. o A superintendencia dos arsenaes militares e 

j l4. A nomeação de amanucnses. praticantes; de todas as pracas de guerra, fortalezas e postos'for-
coitinuos, gua1;das e correios. , · · tificados, assim" como das fabricas de armas, e mn-

~ ~5. A v:igilaucia sobre o !DOd_? por que tacs em- nições de guerra, quando as ditas. fabricas trabalha
-prb~dos cumprem suas . obr1gaçoes, suspendendo rem exclusivamente para o e~erc1to . 
.rerqorariamente os ommissos e inhabeis de que cc 4.0 A c:Erccção geral de todas as thesourarias 
trf.l o§ 23, e propondo a sua df'missão no caso de militares, commissal'iados,e mais êstacões civis do 
~recerem; podendo em caso de má o serviço de- exerci to. • 
rutir aquelles de que trata o § -14. . « 5. o A inspeccão das academias;.collegios, esco
. « 16. ·Determinar o pagamento dos ordenados de Ias, e mais estabelecimentos destinados á instruccão 

todos os empregaàos.deste ruinisterio, e mandar·sa- e trabalhos militares. . • 
tisfazer as outras despezas, que exigir o serviço na-. , « 6.0 A rlirecção do monte-pio 1~ilitar. 
cional, _pela so~~a .que para e$5e 1im lhe ~dr an-1 .« _7. 0 ~ inspecção ~ fiscalis~çã<rda.~olicia e ad
nualmente cons1gnada. · · Illl~tstraçao dos nospltaes · epnsões'mthtares~ · 

48 
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« 8.0 A formação de um mappa annual da força 

effectiva do exercito, comprehendendo a 1 a e 2• li
nha; de outro ma ppa das munições de guerra exis
tentes. -

c< 9.0 O expediente das promoções, demissões vo
luntarias, reformas e baixas dos militares de todas 
as armas, assim como a proposta para su"s remu
nerações. 

a 10. Fiicalisar a cond11cta e prestimo dos otli
ciaes militares. 

<< li. A vigilancia subn: a administração tia julõ
tiça nos crimes, em que pela lei gozarem os réo:> do 
fôro militar. 

.c 1~. O despacho dos per~ões ou moderaçã.J de 
penas 1m postas aos mesmo~ reos. 

a 13. Propôr todas as medidas que forem neces
sarias para o cxacto cumprimento das kis em vigor 
pertencentes a este ministerio. 

« 14. llegular a economia dos trabalhos da se
cretaria, separando-os por artigos, e nomeando 
d'entre os seus oificiaes os que devem servir de 
chefes dessas divisões. O ~JUmero dos officiaes, seus 
ordenados e emolumentos serão regulados por lei. 

<c 15. A proposta para a nomeação e remunera
ção de todos os empregados civis desta reparticão, 
quo sanem por diploma imp~rial. • 

cc 16. A nomeação de arnanuenses, praticantes, 
continuas, guardas e correios. 

« 1'7. A vigilancia sobt·e o modo porque taes 
empregados cumpr·m suas obrigações, suspenden
do tempc;>rariamente os 0111111 issos e inhabeis de 
que tratao § 15, propondo a sua demissão no caso 
de a merecerem, e podendo em caso de máo servico 
dernittir aquelles de que trata o § 16. • 

« 18. Determinar o pagamento dos .:rdenados de 
todos os empregados deste ministerio, e mandar sa
tisfazer as outras despt1zas, que exigir o serviço na
cional pela somma, que para esse fim lhe for annual-

• mente consignada. 
cc 19. Apresentar o ·orçamento das despezas que 

po~orá fazer a respectiva·· repartição no anno se
gmn~. · 

« 20. Dar a conta poslet·ior e definitiva do anno 
antecedente. 

« Art. 7.0 Ao ministro e secretario de es.tado 
dos negocios da marinha pertence : -

cc l. o A direcção geral de todas as forças de 
mar. 

« 2. o A superintendencia dos arsenaes, da con
st.rt~cção, concerto, conservação, armamento e guar
nlçao das embarcações de guerra; das mattas e flo
restas do estado, contadas para a construccão; das 
fabricas de armas e munições de guerra, quando as 
ditas fabricas trabalharem exclusivamente para a 
marinha de guerra. . 

« 3. o O recrutamento, aquat·telamento, soldo, far
damento e armamento da tropa destinada a guar
necer os vasos ele guerra. 

« 4.0 A direcção de todas as juntas, pagadorias, 
thesourarias, e mais repartições civis da marinha. 

« 5. o A i_nspecção das academias e escolas desti
nadas á instrucção da marinha. c de todos os traba
lhos hydrorrraphicos. 

« 6.0 A dirccção do monto-pio da marinha. 
« 7. o ~ fiscalis!lção da ad~inistração e policia 

nos hospllaes e prisões de marmha. 
« 8. o O melhoramento . dos portos e :mcora-

douros. · 
« 9. o O estabelecimento e conservação dos pha-

rócs, e bem assim das boias nas costas, portos e an-
coradouros. · · 

cc 10. O expediente da navegação costeira de longo 
curso ·e do interior, assim como das pescarias nas 
costas e alto mar. \ 

cc 11. Expedir passaportes ~ara os óavios e sub-
ditos brazileiros. ·- -, 

« 12. A formação de um mappa annual das for
cas nava~. e outro das munições, e sobresalentes 
êxistentes nos arsenaes e armazens de marinha. 

cc 13. O expediente das_promoções, ~emissões v~
luntarías, reformas e batxas dos offictaes de man
nha, gente de mar, e tropas que guarnecem as em
barcações de guerra, assim coino a proposta para 
suas remuneracões. , . 

cc 14. Fiscali"sar a conducta c Jlrestimo dos ofli
cines de marinha. 

cc 15. Propôr todas as ~edidas que f~rem ne~es
sarias para o exacto cumpnmento das lets em VIgor 
pertencentes a este ministerio. 

cc 16. Regular a economia dos trabalhos de se
cretaria, separando-os por artigos~ c nomeando 
d'entre os seus officiaes os que devem servir d~ 
chefes dessas divisões. O numero dos officiaes, seus 
ordenados e emolumentos serão regulados por lei. 

« 1'7. A proposta para no~c!lção, e rem~l!e
racão de todos os empregados CIVIs desta repartlçao, 
qui.~ servem por diploma imperial. 

(( 18. A nomeação de amanuenses, 'Praticant~s, 
contínuos, guanlas, e correios. 
· '' 19. A vigilancia sobre o rnodo, por que taes 
empt·egados cumprem suas obrigações, suspen
dendo temporariamente os ommissos,: e inhabeis, 
do que trata o § 17. e propondo a sua demissão no 
caso de a merecerem, podendo ern caso de m<io ser
vico demitlir aquelles de que trata o § 18. 

·,c 20. Determinar o pagamento dos ordenados 
de todos os empregados deste ministerio, e mandar 
satisfazer ás outr:~c; despezas, que exigir o serviço 
nacional, pela somm•t que para esse fim lhe fôr an
nualmente consignada. 

cc 21. Apresentar o orça,mento das d~spezas 
que poderá fazer a respectiva repartição, no anno 
seguinte. · 

c< 22. Dar a conta posterior, e definitiva do anno 
antecedente. 

cc Art. 8. o Ao ministro e secretario de estado dos 
uegocios da fazenda pertence : 

« 1.0 A' presidencia do thesouro nacional, a su
prema inspeccão de todos os objectos de renda pu
blica, dos bens nacionaes, que produzirem renda, 
e dos geueros privativos da n_ação. : 

cc 2. 0 A superintendencia geral de todas asJnntas 
de fazenda, provinciaes, das alfandegas, da mine
ração do ouro e prata, das casas de moeda} e de 
fundição de metaes preciosos, da extracção dos 'dia
mantes, dus correios terrestres, e 'de quaesquer fa
bricas, que trabalharem por conta do estado, e \!Jão 
forem privativas das repartições da marinha, e 
guerra. . · . ~,, 

« 3.0 O despacho para a concessão de consigna
~ões, r1uando os devedores da fazenda nacional, por 
jus te,; motivos, não puderem satisfazer os pa~-
mento.:. estipulados. · · 

« 4. o A proposta para nomeação, e rP-muneração 
de todos os otliciaes de fazenda, e da respectiva s~ 
cretaria de estado, qtt<' ·servem por diploma im-\ 
perial. . _, · ' ' 

cc 5. o A nomeação de amanuenses, praticantes, 
contínuos, guardas, e correios. · · · 
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u 6.0 A vigila'ncia sobre o modo, por qtm •aes perio,; e a .leitura de outros pareceres, e de indi~ 

empregados cumprem suas obrigacões suspeu · undo cações. Em consequencia leu o Sr. secretario Costa· 
temporariamente os ommi~sos, e 1nhabeis, d~ que Aguiar o parecer, e o- projeeto, que a commissão 
trata o § 4°, e propondo a _sua demissão no caso do apresentou, o ofTerecendo o Sr. pr:>sidente a pa
a merecerem, podendo demit.tir em caso de máo . lavra a quem se propozesse arrazoar sobre a ma.:. 
servi co aquelles de que trata . o § 5. o ! teria, disse -~ 

« Í.o DctP.rminar ·o pagamento dos ordenados de i O Sa. VAscoNCELLOS: -Eu creio que ninguem se 
. todos os empregados deste ministeri_o, e ma~dar sa- ; opporá a este parecer, e á proposta_ da ~9mm~ssão, 

tisfazer as outras dcspezas, queexigtr o sorvu;o na- : por9:ue as vC?zes de todo um povo ,mtell'o estã_o ha 
cional, pela somma que para esse fim lhe fôr an-1 muito e mu1to tempo clamando contra as_arbttra.;. 

' nualr:nente consignada. . rie~ades, c vcxar:nes de semelha~le juizo da pro:v~ 
u 8.0 A apresentação na camara dos deputados, I dorJa·mór da Saude, e do da physicatura~órdo un-

logo que estiver reunida, do balanço geral da ro-l perio, e contra os seus delegados, subdelegados, 
: ceita e despeza do thesouro nacional no anno an- I q_ue são out~os tantos OPP!~ssoros dos povos, selll_ se 
~tecedente. e igual!Dente o orçamento geral d~ todas -

1
. L1rar uma so de t~ntas ut1hdaues; que s~ espera v ao, 

ras deSpCZóiS pub}JcaS cJ.o a~nO fUlUCO, e tia 1D1p~l·-
1 
q~andO Se Cr~arao . Semelhantes autondades mu

i. tancia do todas as contnbUições, c rendas publicas, 1 mdas de exorbitantes poderes, e taes, que se podem 
:para o que receberá logo no principio de C11da anno dizer estar fóra de todaszas leis. Estes agentes do 
de todos os outros 1ninistros os orcamentos relativos ! mais borrivel dos tribunaes (depois do da Santa 
ás despezas de suas repartições, "bem c.•mo a conta l Inquisição) têm tido a habilidade de :mscitarem 
das dcspe~as do an no anteccden te, que nas mesmas cont~a si. o odio, ~ a execração de toda a nação, e 
se flzerão. en na o se1, Sr. presidente, como apezar deste clamor 

« 9.0 A apresentação de uma labclla, que con- geral, apezar "dé serem pat~nte_s os uamnos; q~te 
tenha toda a receita que houve no anno ao tece- tem causa<fo a urna naçao IDtema, se tem conser
dente, com distinccão de cnda um dos seus artigos. vado semelhante institUlç..i.o, _cujo fim não é outro 
e da de10peza feitã com a sua a1·recadação. Assim mais do que opprimiros povos em beneficio de dol~S 
mais a declaração daimportancia annual,quedell~s ou tres pod~t·osos _da côrL~. Portai~to, Sr. p_resl
elfectiva~lente entrou no cofre, do qun ficou em d1- dente, sobre 1sto creio que nao podem haver dlver
vida cobravel, ern execução, ou fallida e da quantia gencia em opinião, o que falta ésómente deliberar 
em quo no ao no antecede11 te foi orçado cada um sobre a marcha, que deve ler o projecto, que a com
dos ditos artigos, a apresentação de outra scme- missão apresentou. 
lhante tnbella relativa. á despeza, onde facilmllnte O Sn. PAULA E Sooz.-l: -Qualquer com missão 
se reconheça, qual fo1 o orçamento, que para ella tem - o direito de otferecer um .projecto, çomo tem 
se faz, qua:nto se pagou no anno antecedente em qualquer membro desta catnara. A commissão de 
cada repartição, e quanto !O ~c~m deven_do. . saude publica julgou necessario · apresPntar este 

« _10 A conta de toda!! dtnda publica actn•a, e projecto : logo o que ecsta é dar-se-lhe o destino 
passtva, com a declar!lçao . tlo que se cobrou da dos outros. Deve passar por primeira, e'segunda. 
activa. e pagou da p~sstva no an_no antecedcn~e. leitul'a com os intervallos do regimento, e mandar

« 11. A observaçao_ dos effeltos, q!leos trJbutos se imprimir, .se a camara o julgar digno de deU
existentes têm prodnz1do, ou produzuem sobre os berac.i.o. 
ramos da riqueza nacional, a que afl'ectar~m. O "sa. CLEMENTE PEREIRA: -Que o }lrojecto «leve 

« 12. As pr?postas de todas as me1hdas, que ser . considerado como qualquer outro; ' não póde 
f~rcm necessnr1as para melh~ramento da ar~ecada- entrar em duvida, mas devemos advertir,:·que nós 
çao d~s . rendas, para o mats exacto c_umpnmento temos tambem um parecer, que precedeOprojecto, · 
das .leis ~e fazenda, e para a suppressao de despe- e sobre elle:idtve ver!'ar a discnssão, pois se a ca
zas muteiS. . . mara o approvat',i está juntamente . reconhecida a 

.« Paço do senado, em18 de ;\gosto de 1~6.- utilidade Jda mataria ·do projecto. Quantofamim o 
Vut?onàe ~ Sa,,to Amaro, presidente.-:- Joao A !_I-- parecér deve passar. . 
tonto Rodngues de Car·v_alho, l 0 secretarto.- Barao Tendo;.se feito mais algumas reflexões sobre a 
de V al~, ~ secretariO. » ordem, julgou-se finda a discussão~ e procedendo-

Foi este projecto rcmeltido á commissão de leis se á votaçito, decidio-se depois ·de feita a segunda 
regulamentares. leitura do projecto. que se mandasse imprimir, por 

O MESMO Sn. SECRETAl\IO deu parte de ter vindo á se achar áigno . de deliberação, ficandoapprovado 
mesa. um reqnerimento assignaúo por variqs cida- o parecer. , . . 
dãos da cidadP. do Recife contra ós procedimentos Então pedio a p~làvJ,"a e fallou neste theor: 
do ~uar~a-mór da Saude da mesma ci_dad'e o qual O SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, ell· "\"OU 
porem nao _se achava no~ lermos do regmtento, por propôr á deliberaçnão da ,camara um negocio, que 
c~mter · ma1s de uma ass~gnatura, e resolveu-~e que, julgo~1 muito urgente. O regimento dos conselhos 
dts~ensad~ es~a f::m~ahdade, ~o~s~ o requcrunento geraes de provincia tornou para o senado com duas 
en~ado ~ co~m1ssao de _pet1çoes, para lhe dar_a er:nendas desta camara, uma dellas foi approvada, 
devida d1recç~o. Accusou I,;ualmen_te um req~er1- porem a outra não, c por este mot~vo esta suspensa 
mento_ d~ ~a~hig_rapho ~~a~oel Cypnan_o de Fr~1t~s, aquella lei, de que depende a insta Ilação, . e exer
que fo1 dmg1do a commlsS(lO da redacçao do D1arto. cicio dos consellios de provincia, uma das mais 

Entrou-se depois disto na terceira parte da ordem uteis instituições da nossa leifundamental. Ora pelo 
dQ üia7 que era a discussão do parecer da com- officio, que hoje · se recebeu do senado; vê~se que 
missão de saude publica adiado da sessão de hon- aquella camara não admitte 1·eunião, emquanto se 
tem, sobre os requerimentos de varios cidadãos do não appronr o regimento comtnum, o que já não 
imperio; que re})resenlão contra os juizes da pro- póde ser nesta sessão, nem talvez na seguinte a · 
vedoria-mór dll Saude, e do pbysico-mór do .im- entretanto estão os povos privados de , gozar dos 
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bens, que a constituicão lhes prometteu uos seus 
conselhos geraes de província, • que é, ''quanto a 
mim, um dos artigos da constituição, que primeiro 
se deveria -pôr em cxecucã·o. 

Eu pezando os bens.· que devem resultar de se 
dar já o andamento aquellesconselhos, ainda mesmo 
sem inviolabilidade de seus membros, na fórmà da 
emenda desta c amara, c os damnos que estão_ sof
frondo os povos das provinci11s por essa falta, es
tando,, como · estão privados de um _diceito, que a 
constituição lhes confere, e que ninguem lhes póde 
tirar sem manifesto auentado:á lei constitucional, 
lembrei me de fazer esta indicação, que vou ler. 

Let1· a seguinte 

«INDICAÇÃO 

« Que se retire a emenda sobre a inviolabilidade 
dos conselhos de província, a qual não foi appro
vada pelo sc-r:ado, e que se lhe declare, que póde 
pedir a imperial sancção do regimento dos!conse-
lhos.- Vasconcellos.» . · . 
Tendo-a~ enviado á mesa, continuou dizendo o 

mesmo 
Ç':'Sn. VASCONCELLOS : -Na verdade estar sus
Pênsa toda a lei, e por consequencia arorganisação 
dos conselhos, e a sua cooperação nos trabalhos le
gislativos só por causa de um artigo additivo, que lhe 
poz esla camara, é a maior sem razão do mundo. 
Portanto cednmos nós desse artigo,. passe embora a 
lei, e · reserve-se este objecto para outra lei, que 
depois .. se fará. Reconheco que uma corporacão de 
semelhante natureza seiu immunidade de· seus 
nfembros pelas opiniões que emittirem nas discus
sões é· uma sombra do que deve ser, porém· me
lhor'é que exista, do que fique em nada. 

De-se-lhe a accão, e depois tratar-se-ha desse 
ponto sobre que discrepa o senado .. Emfim parece
me que nisto fazemos um grande serviço á nação, e 
damos mais esta pro_ya do quanto procuramos har
monizar e con(raternizar com aquella camara, pre
ferindo o amor da nacão, e o respeito á lei funda
mental a todos e quaesquer motivos de interesse, 
capricho, ou espírito de partido. Eu recommendo 
esta ma teria á consideração da camara, e p_eço ur-
gencia. . . ··.... . . 

Sendo a indicacào lida pelo Sr. secretarioCosta 
Aguiar, e apoiadâ e approva~a ê;l.-,qrgen~ia sem'C?h-:
jeccão, passou por segttnda le1tura, e fo1 remettlda 
á cômmissão de constituição. 

Leu o mesmo senhor este · 

« .PARECER 

« 1.0 Haverá em: cada;reeolhimento de·educan
das; uma escola para· meninas, onde se ensine a 
ler;. escrever, e contar; o cathecismo da doutrina 
christã, e cozer, e outras prendas necessarias, e 
proprias do sexo feminino. · 

« 2.0 A escola será di:Vida em· tres classes, a pri
meira será de ler, escrever, contar, e doutrina 
christã, a segunda de cozer singelo, a terceira de 
bordar, e outras curiosidades. 

cc 3~ o As mestras destas tres classes serão as mais 
aptãs. e idoneas d'entre as recolhidas para ores
pectivo ensino da mais rigorosa conducta, e áe 
pacíencia conhecida. 

« 4. o As regentes dos recolhimPntos farão as 
nomeações, e a mobilia precisa para as aulas será 
pedida ao intendente da policia, que · as mandará 
s1.bministrar. 

cc 5. o As regentes dos recolhiinentos são as 
inspectoras naturaes de semelhantes escollas. 

« 6.0
. Estas disposições não ·são applicaveis ás 

casas ou conventos de religiosas, onde s.ó ie poderâ 
permittir a educacão de meninas como pensionarias, 
sujeitando-se á • mesma clausura das religiosas 
durante o tempo dn sua educação. 

cc Pa~o da camara dos deputados, 4 de Agosto 
de 1826.-Romualclo Antonio de Sei:xas.~Atarcos 
A1itoil.io de Souza.-Ja1tuario da- Cunha Barboza.. 
~llfonseuhor Pizarro. »-Aberta a discussão, 
orarão • 

O SR. LtNo CorJTINHO :-Sr. pr~sidente, eu propuz _ 
a creacã.J uestas escollasnos conventos do religiosas, 
e não· nas casas de recolhimentos. E quando me 
lembr.ei disto foi com o fim de poder a sociedade 
tirar algum proveito destas casas de freiras estabe
lecidas em todas as partes. Quiz ver, se de semelhante 
instituição podia o estado tirar alguma utilidade 
e julguei que empregando-se as religiosas na 
educacão da . gente do seu sexo, se conseguia isto, 
sem tÕdavia perturbar-se o .. primeiro fim do · seu 
instituto, como se vê entre os . religiosos, os quaes 
se dão muitas vezes a· este emprego ulil e honroso, 
sem que se diga que se perturba a sua regra. 

Entretanto a commissão não se conformou com o 
meu plano, e em .lugar de rejeitar o meu projecto, 
apresentou uma emenda, que o inutilisa inteira
mente, porque quando eu propon~o que as religiosas 
se prestem a este serviço publico, tenho em -vista 
que elle seja gr_atuito: o que se não póde dar nas 
casas de recolhimento, pois . estas casas .. não têm 
patrimonio cert?, e _por isso nã? dev~msert)nerad!is 
com · uma obrrgaçao, que nao pod,em cumprll'. 
Portanto o projecto . da fórma, que a co·mmissão o 
apresenta, é ínexequivel e in til, não se póde JUlgar 

« As commissõesecclesiasticâ e de instrucçãopu.; digno de deliberação. Demais, Sr • . presidente,. eu 
blica examinando 0 . projecto · de lei do illustre não. fui éonsultado para se fazer semelhante emenda. 
deputado o Sr. Lino Coutinho sobre o estabeleci- O Sa: SouzA FRANÇA :-Oprojecto, que as-com
menta de escolas de menipas nos conventos de re- missões reunidas apresentão, é o mesmo do Sr. Li no 
ligiosas, onde se ensine· a ler, escrever e contar, o Coutmho, com uma unica emenda: a difl'erença 
cathecismo de doutrina chr:istà, e outras cousas está em que o Sr. Lino Coutinho propoz que hou
proprias da educação do. sexo feminino, e obser- vessem estas escolàs nos conventos das religiosas; e 
vando, que esta idéa se acha em oppo!õição com as as commissõe~ . reunidas querem .. que ellas se 
regras canonicas sobre a rigorosa clausura de taes estabelecão nos recolhimentos de ·educandas. Como 
~onventos, ofl'erecem_como.ef!lenda, <! segt?-inte p~o,. o illllstré deputado diz que não foi consultàdo para' 
Jecto, conciliando ass1m as phtlantroptcas Il_l te~nç?es esta emenda, julgo que deve este p,arecer tornar .. ás 
do nobre deputado, com esta p~Ile de d1~C1pl~na eommissões para ouvirem o . illust~e autor · do 
ecclesiastica constantemente respe1tada, epr•1teg1da projecto. - · 
por todos· os governos, onde existem semelha utes O SR~ · LINO CounNim :-'-Sr. présidente, • a com-
instituicões. missão do ecclésiastico não acha bom que se foimem' 

~~~; A ~seJDbléa geral,legislativa'decreta: esta5cescolas ainda mesmojnnto ás portarias dos con• 
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ventos dizem os honrados membros que isto é contra 
a regra da clausura, e perturba, e distrahe as religiosas 
do cumprimento das suas primarias instiLuições 
Eu não sei, como isto assim seja : eu vejo as 
religiosas fóra dos conventos muitas vezes, e até 
bem longe das suas casas, eu as vejo conversar á 
grade, e empregar-se nestas conversações tardes 
inteiras : assim não se perturba a sua regra , não se 
dis trahem das suas obrigações, mas em seoccuparem 
no ensino das pessoas do se u sexo, em serem ver
dadeiramente uteis á sociedade, sim I 

Querem en tão os illustres membros, que se creem 
estas escolas de educaçflo nos recolhimentos de 
ed ucandas, que pela maior parte são casas de cor
recção, e onde senão admittem as educandas, so 
não por paga I Em tal caso é melhor que niio passe 
o meu proj ecto ·: se a com missão reunida quer que 
o seu seja admiltido á deliberação da camara, seja 
embora, o meu eu não quero que vá com seme" 
lhante emenda, que o ataca na partA essencial. 

O SR. MARcos ANTONIO :-Senhores , ha uma lei 
ecclesias ti ca, que prohibe que qualquer reli giosa 
pro fessa sai a do seu claustro sem licença ou bene
placito regi o : sem esta faculdadA nenhuma póde 
sahir do clau~tro, seja qual for o motivo justilicativo, 
e o illustrc deputado quer que se violem as leis a 
beneficio da eJucação das meuinas. Como se póde 
admittir isto? O corpo legi slativo não póde revogar 
as leis ecclesiasticas, c como é que a commis<~ o 
havia de approvar o projecto pela maneira, porque 
alie se achava concebido, indo atacar os canones, e 
as regras da clausura? Depois dis to, Sr. presidente 
as religiosas devem-se dedica r inteiramente ao 
cumprimento exacto da sua instituição, e para isso 
retirarão -se do mundo, e procurarão a clausura, 
para se entregarem inteiramente it oração, e ó vida 
contemplativa : não pódem portanto derivarem-se 
deste instituto para se ent rega rem a qualqtter ou tro 
emprego, ainda que seja util á sociedade. 

~Jais util á sociedade é certamente que aquellas 
casas se conservem em toda a sua pu reza, e sm 
rigorosa disciplina. Por tudo isto, e ainda por 
muitas outras razões, que ex põe os escriptores na 
materia, não póde ser admittido o projecto tal qual 
foi concebido pelo seu illustre autor, mas sim com 
esta emenda, que lhe poz a com missão. 

O Sn.. CLt!ENTE PERErnA :-Eu peço o adiamento 
por 3 dias, Sr. presidente. Fique este e o ou tro 
projecto em cima da mesa para Rer exa minado com 
vagar. A ma teria é muito delicada, visto que envolve 
questão de direito. (Apoiado geralmente.) 

O Sn.. LINO CouTINHO :-Eu creio que não é ne
cessario o adiamento, despreze- se muito embora o 
meu projecto, mas decida-se por um a vez. 

O SR. VAsCONCELLOS :-Eu so u da opinião do 
Sr. Clemente Pereira, e apoio o adiamento. Eu tenho 
que dizer sobre esta materia. Nãó sei, como se 
pretende mandar educar em us con rentos de reli
giosas as pessoa's do sexo feminino, que se destinão 
para ser boas mãs de familias, isto é, mandar 
aprender doutrinas de quem n ã'ü vive neste 
mundo .... Emfim quero es tudar a ma teria. 

Veio então á mesa e foi lida esta 

« INDI CAÇÃO. 

« Proponho que fiqu em os projectos sobre a mesa 
por tres dias, para serem examinados pelos Srs. de
putados, que os quizerem examinar.- Clemente 
Pereira. » 

Foi geralmente apoiada, e como ninguem se 
oppozesse, procedeu-se á votação, e foi n'ella 
approvada. 

Depois disto participou o Sr. 1 o secretario haver 
recebido, e leu os seguintes 

OFFICIOS 

cc I!lm. e Exm. Sr.-S. l\L o lmperadGr manda 
rametter á V. Ex. a consulta inclusa do conselho da 
fazenda com os papeis, que a acompanhão, relativa 
ao es tabelecimento de uma junta de gratificacão de 
diamantes na província de S. Paulo, afim de V. Ex . 
a levar ao conhecimento da camara dos deputados . 

" Deus guarde á V. Ex . Paço, 17 de Agosto 
rle 1826 .-Visconde de Baependy.-Sr. José H.icardo 
da Costa Aguiar de Andrada. » 

cc Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Im
perador passo ás mãos de V. Ex. para ser apresen
tada á camara dos deputi\.dos a consulta in clusa do 
conselh o da fazenda - de 14 de Março do anno 
proximo passado, na qual se trata do estabelecimento 
de uma mesa de despacho e arrecadação de direitos 
na povoação do norte sujeita á alfandega da Villa 
Rio Gt andc do Sul, afim de que sobre esta ma teria 
se tome a deliberação, que convem, visto· que não 
tem voltado até o presente a ulterior informação 
ordenado ao presente daquella província, com os 
mais papei s mencionados na dita consulta. 

" Deus guarde á V. Ex . Paço, a 16 ·~ e Agosto 
de 1826.-Vi sconde de !Jaepwdy .-Sr. José H i cardo 
da Costa Aguiar de Andrada. » 

Farão ambos remettidos fJ. commissão de fazenda. 
Participou igualmente achar-se sobre a mesa um 

requerimento do esc riptuario da redacção do Dia.rio 
José Anto,nio Ferr~ira Guimarães, o qual foi 
rem ett1d0 a comm1ssao da mesma redaccão. 

l rnmcdiatamentc tendo obtido a pa.lavra leu o 
Sr. Getulio, e enviou á mesa este 

« J>ROJECTO DE LEI 

cc A assembléa geral legislativa deste impcrio 
decreta 

cc Art. I. Emquanto as circumstancias actuaes 
não permittem assignar-se ao imperador, e á sua 
imperial familia uma dotação adequada, e corres
pondente ao decóro de sua alta dignidade, será a 
dotação de S. i\1 . o Imperador de quatrocentos contos. 
de réis annuaes pagos pelo thesouro publico em 
mesadas ao mordomo, que houver por bem nomear, 
e com esta quantia serão feitas as despezas, actual
mente faz o mesmo augusto senhor. 

. cc Art. li. A referida dotação será paga desde o 
d1a 2!") de Março de 1824, em que o imperador jurou 
a constituição do imperio, e o thesouro publico 
satisfará a já vencida com a possível brevidade. 

cc Art. HI. A dotação de S. M. a Imperatriz será 
de quarenta, e oito contos de réis annuaes, pagos 
em mesadas. 

" Art. 1IV. A titulo de alimentos serão dados ao 
prin ~ip e imperial doze contos de réis annuaes, 
emquanto fôr menor, e a cada uma das senhores 
princezas sete contos, e duzentos mil réis annuaes. 

cc Art. V. As constrncçõcs, e reparos dos impe
riaes palacios serão feitas á custa da fazenda publica, 
e do mesmo modo que se fazem as outras obras da 
fazenda. 

cc Ar. VI. As acquisições convenientes para a 
decencia e recreio do imperador, e sua. augusta 

49 
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família serão· á _custa da faienda publiCa na fórma qu~:;~~se>!De diga é, _- se . ha algum artigo ' na 
do art. 115 da constituição. - ,. . · · ·. · : ~n~~tUiça~; que autonze a esta camara.a conç"':. 

« Paco da camara dos dep~tados, 1~ de Ago~to der;~esmartas. Fal~emos_ cla-ro senhores, _ a c~n 
de 182l>. O,_ deputado, Cabnel Getulw 'Jiontezro cessao 'de- sesma~ms _ nao pertence á camara, 
de ~lendonça. »· -- . - nem á assembléa. o que pertence á_ assembléa 

· · ·n l · é -regular o ' modo, porque eUas se -hao. de -dar, P~dlda a urgencta pelo seu ~ ustre au ~r, . ~: orém -de ois de estabelecida - a lei ao governo 
apotado geralm~nte, . pass?u o , proJeCt~ pela~ l~l · • ~ •·que co~pete fazer essa dh;tribúição. Ningtiem 
tura, - ~ -- sendo J~g~do dJgno -de dehberaçao, Ol póde duvid!'r que em casos - extiaordi~arios pó.de. 
remettldo á commlssao. d': fazenda •. - . - a asseuiblea conceder terrenos baldios, porem 

Por parte da . commlSsa~ .de p~t1çoes produz1o o nós não . estámos agora nesse caso: llpparece um 
Sr. Almeida Torres o segumte · ou outro requ.erimento pedindo sesmat:ias, .. não 

deve a camara tomar delles ·conhecimento, por
que este objecto _entra_ na classe ordinaria _da
quelles; que estão aft'eetos ao poder exectlttvo. 
Poríanto o parecer deve passar. 

« PARECER 

« A cotnmissão de peticões viu o requerimento de 
Francisco ·Duarte Bellas; tenente que foi do 2° ba
talhão de }a linha de libertos d'elrei, em que' pede a 
graça do mesmo posto de tenente, em que serviu n~ 
campanha do sul, com o soldo competente, ou· ~ma 
pensão diaria em reinu neração dos seus bons serviços 
A commissão não deu direcção a este requerimento, 
e é de parecer que seja · rejeitado, por ser o seu 
objecto da privativa attribuição do governo. . 

cc Paco da camara dos deputados, 17 de Agosto 
de 1826.-'-José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
-Luiz Pedreira do Couto Eerraz.-Luiz ·Paulo de 
Araujo Bastos. » 

Depois de lido na mesa, foi este parecer posto á 
votação, por não hever . quem fallasse contra, é 
approvado. _ 

· O Sa.· PmES FEII.BEIRA, como , relator da com-
missão . de commereio e agricultura leu este _ : 

« PARECER-

O SR. VAsco-NcELLOS: -Sr. presidente, eu nun
ca direi, nem consentirei que . so. diga que · nã,o 
compete . ao . poder legislativo conceder terrenos 
devo lutos. DIZ li constituição no ·art. 15, · $ ~5 
(lendo) Regular o. ciàmin.ist.ra~ dos bens nacw
nae$ ·e decretar o. ··sua altenacao. Se as terras 
devolutas . são ou . não -beris nacionaes, _9ecidão 
os Srs. _ da comrnissão, ·e se são bens nacionaes, 
a · quem compete decretar a s11a alienação, senão 
ao · corpo legislativo? ·O qtie é doar senão alienar 'f 
Portanto não póde . passar a idéa lembrada ·aos 
senhores' da commissão. Nesta camara é que ta.es ··. 
o'bjectos devem ter a sua iniciativa: logo muito 
bem requer o supplicante a eoncess~o de terre~'?s -
devolutas _-- á· assembléa _ geral.- e _- mutto ·bem · dm.-:
gio o seu · requerimento por esta camar~. Se con• 
vém, . ou ·não tomar ~por agora conhectmento .d.e 
taes preteilcões, emquanto se não approvar al~1; 
que deve · regn1ar . esta mateí:ia, é COUs.a JnUltO • 

« A' commissão· de agricultura foi . presente um diVersa; ·Quanto a mim . o despacho, · que se deTe 
requer.iin.ento_ d. e . Se __ bastião José Ba_rata,_ em_ -,que pllr neste reqúerimento; é est.e : ~ Espere pela 
pede a _esta cama~à (\Ue lhe conceda uma s~sm~ia lei · que ba•deregular· as ·sesmaTias. _- .. • . 
de terras no lugar tndtcado no mesmo requertroento. o SR. LÍNO 'COUTINHO ; ...:.. ·uma cousa ·. é • o ,di..: 
Parece á com missão que deve indeferir-se o reque- rei to de regular a concessão- de . sesmarias, ·e ou
rimento do supplicante; ,por não ser da competencia tra 0 .de . concedel~as :e dist~ib~il,..~s pelos povos. 
desta camara: o concéder sesmarias. · 0 ·projecto de lei_ oft'erecido pelo ho!J!ado mem-

cc Paço 'da ·camara dos deputados, 18 de Agosto broo _Sr. Vergueuo, marca a maneua, porqu(l 
de -1826~-:-D. M. A. Pires Ferreira.-José Clemente se';hade fazer es~adistribu~ção, ·ouessaalieila~.~ 
Pereira~:._h ,B. ·Baptista Pereira. » das terras da )tação. · Na . verdade _· C!mq11anto nao 

Sendo lido este_ pareéer pelo Sr~ secretario·Costa apparece~ es5a_I~i • . não pód~_. o ·g~!_e_rno -~onc~;. 
Aguiar, - ~ posto em _discussão, teve log<! a palavra~ der :terrenos, · 'V!sto; est,arem_ . fiUSpensa~ ,as_ le~ 
e disse .-. · - · · · - antig~s · e·: ~ID tãl ~so só . ~ assembl~a o :· pód~' 

O· SR._ :MARcos ANTONio :~Sr. presidente, a razão, fu~r~ ·ror Isso eu J~go que se -~eve!a ,dar :ou
.que dá a ~ommiss~o, de que não é da corripetencia tra razão no despacho a este requenmcnto~ ' Eu 
desta éamara · a: concessão de sesmarias,:. não me oft'ereço ~sta ·emenda; . · _· . . - · .---•.. • 
parece procedente~ · E• , verdade qué esta 'cáínàrasó -:Qi~ojst.o, · l~u e m.an~o:u · .á ~~sa a seguii.lte 
por. si não pqde conceder se~marias, porém a assem.:. -··· . -
bléa. p~de co_nceder, .e , a, inic~ati va ·~e .ta as COIJ.CEis~õ~s « · :UloolA-
deve .ser nesta camara~ · Segundo. mmha lembra~ça « • Não tem· lugar o ·. pedido' . do ' suqplicante. ' em 
éxist'é_,~qúijmí .proje~tó do~Sr. dep~tadQYe~gú~iro·; quanto não houver lei sobre talmateria::.:_JosJ Lj:. 
q _u ._ e ___ -c_~_--n s ___ id .. e_ r a_._ e __ · st~s. c_ onçes_s_ o_es_p_r_o_P_ n __ a_s d,a !lss_e_ ID~léa_ • no.»..;.;..;..~oi.ápoiadá, e continuando . a discussãO'~ tive-
Se JlS ~rras .. de!olutas pertencem. ã ~açao, o~ s_eus rão a ·palavra · ·. . . . . · '·' • · · . · :.: ··-· · ' •· .; 
representantes sao os que as podem ahenar, e: doar~ .. :0 · Sn.' CLmNTE'PiiUm\.l:~Sr. ~res~dénte têm-se 
PorlaJ1te parec~tme qu~ . es~a razão,. qué ~á á 'corri;. confundido-o-direitO de fazer 'as leis. sobre a distri
missã~ •. !lã~ é be,m fun'd~da. __ . ·. ' > .. . ' .; c;, buiç8o dos'tarrenosnaêionaês éom_ Ô~direitdcle'faiér 

~- O Sa •. CosT_A_ AG_utA;a: :- .<>;: ,que, .• en · posso ·:ln_-: essa mesriia' distnbttiÇãó~ ·o ·:primeiro ·é 'das áitri:.. 
form,ar ,-á ,çam~r~, -_é . q~e . BX!Ste :~ u~a ordem :: d~~; b11ições do corpo·,legislatiTo: ~as ~em' póde duVi-
ass.e_!ll_._.b.lé_a. __ · cfl.n.s __ _ t• ... t. u_m ___ te .. --~_ P ___ ara __ ' se_._. n11_o .dare .• m· .. ·.-_.ses_.- _·. d.ar que o segu.ndo com·l.·p ete. aop·o.der _exec_utivo .. ?· ·P .ois 
m.éf:T~as· __ ·. e_~q~~- nt_o __ ·· .s_e_ na __ o_ ,tQ_m_ are·_.m· -· .. m_ ecl!_.~ __ !lS __ . ~_ de_~_- ·,a as.semblÇa. é qu_e_.lia (l. Ê i!' .fazer_·_a~leis e_ e_xe .. c. u __ ta_. I-as .. ·.t fimt.t;vas a ~ ,respetto .. de· semelhantes , concess9~s • Ist1F seria::um: absurdo '011: ~ntes : um .. despotismo ·da 
Porem qu~ a assembléa a_s póde conced~r,' .nm~ assen1bléa~ Os~poderes ~estão'- dividid~s'e'logó t qoê 
gu~!!l :,se!a,. capaz ;:de . dn~chiJ:. , ,, ' ~: ,. .. um tende a exereer;as a\tribuiçf>-es 'do ·outrotteinõS: 

0-SL ,Cr.ExENm: ·P.EB,Ellt.u- 0 : que eu quero ·desp9tismo; por on~, tanto despotismo~é:iüvâ~ 
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o poder executivo as attribuiç?es do ~oder le~sla~ muito bem' se explicóu ·a . coinmissão, dizendo ·.que 
tivoou judiciario, fazendo l,elS ou deuando de: as não compete ácamara dar sesmarias • . -.. .. · 
cumprir, oujulgando os !itigi~s en~re os 'c!da~ãos; ·· l'erininaâa a diScussãó, por se )ulgar sn1Hciente, 
como se· qualquer destes · mvadisse as · attubwç?es pass()u:-s_e ·á v~taçãó~ !J& qualfoi · ap~r~vado o pare
'daquelle. · · . - _ . · · ' cer, rejeltando-se a emenda do Sr~ Ltno Coutmho~ 

Portanto, dizendo neste sentido a commissão, Em s~guida leu o Sr. secretario Souza-França, 
· que a ésta camara não pertence :dar sesmarias, na'(Juillidade _de re,lator:eJa ()()~missão de faze~da, 
disse muito bem; e . nes.J.aintelligencia defendo que este ·' - ... ·. · · . · ·· . · . 
o parecer estã fundado em direito, deve passar; e , .. 
voto por elle. . · « PARECER 

O Sa. VAscoNci:LLOS :-:(Nada alcançou o · tachi- -<~ Francisco Pereira ·. Monteiro, na . qualidade · de 
grapho que possa fazer sentido.) . thesoureiro da administração das diver~s rendas 

O Sa. VEl\GUEIRO :-Senhores, eu reconhecendo nacionaes, · arrecadadas pela mesa dó consulado 
os princípios ultimamente expandidos pelo illustre desta côrte, requer a esta camara a crea_ção de_ um 
deputado, que defende o parecer da commissão, ve- omció de seu ajudante ouJiscal e que seja conferido 
jo-me comtudo obrigado a dizer• que élla não se a um seu filho, pela confiança que delle faz parl1 , 
·exprii:nio bem nesta razão que dá. _ _ .sÜ.bstit~il-o nos seus. impedimentos. . · : ·-· · 

E'-verdade que segundo as leis existentes, o po- u A commissão de fazenda é de _parecer a este 
der executivo· está autorisado a conceder sesmarias respeito. que o deferimento do supplicante não per
e essas leis não estão revogadas: logo, em regra, tence a esta camaran>ois que a necessidade occur
pertence ao governo deferir sobre estas pretençõ•}S. rente da ·creação de officios para a boa administra-_ 
Porém, os illustres membros que têm fallado, não çã"o publica deve ser presente ao corpo legislativo 
attenderão a uma razão particular e é, que : essas por informação omcial_ ou proposta do gove~o ; e 
leis antigas, se não estão revogadas, estão suspeo- que a este compete prover os empregos depots _de 
sas por ordem da assembléa constituinte e já . nesta creados por lei, sem que nisso intervénha acção do 
casa se tem fallado muitas . vezes nesta ma teria. mesmo corpo legislativo. · · 
Portanto, o goyerno não póde por .ora conceder « Paço da camara dos deputados, 18 de Agosto 
sesmarias, em quanto não fôr levantada essa sus- de 1826.-M. J. de Souza · França.-J. G. Ledo.- - · 
pensão. · · . . . . José 'de Rezende Costa.~J: B; Baptista ... P'Ueira:-

Ora,se eXiste este obstáculo, para: queo governo Nicoláó He_rrera.-:-João-BTaulio Muniz.» 
'exerca esse direito de conceder as terra·s do estado, -
_porfs~o q_ut:' ~s_tá dependenta de ~alei que _r~gule - Serido este parecer lido pelo Sr. 1° secret<~rio e 
essa dtstr1bu1çao; como se póde -dizerq!le a, elle e abrindo-se sobre·elle·a discussão, pedio a palavra 
não á assembléa- pertence agora este dneito T-Por .o Sr ~ :Vasconcellos, porém, dando immediatamente 
isso digo, que ,os prineipiós, .em que parece que se a:horade se levantar a sessão; o·•Sr; presidente de-
fundou a commissão, segundo explicou um d~ seus claro!-! adiada 'a ,discussão. · · -
honrados membros, são verdadeii:os, porém, a .ex,;. ·· · E ditndo para a ordem' do aia seguinte: to, a coa
pressão não é boa, p()rquedeixa l1m~ ambigui~ade, tinuàção da 2a discussão' d() projecto: de lei sobre a 
que se póde entender ·de uma maneua contrana ao abolição· do fôro pessoal f2°, ·a 2a discussão do pro
poder que a constitui-ção con __ cedeu ~ocorpol_e_ gis- jecto, vindo do senado, em 'declaràção do· artigo 6° 
lativo. Eu creio que tudo se remedeia, pondo-se no da constituição; 3°,0 parecer·aa :commissão de !a
requerimento este despacho: -Não tem lugar.-:- zenda, adiado -de hoje; sobre o requerimento de 

Não se dê razão alguma e não -precisamos de Francisco Pereirà·Mónteiro; levantou· a sessão de-
ga __ start_empo nesta .discussão inutiL __ ... _ .· .. · 'pois' das 3 hôràs da tai'de~....;.José ' llicardo'dá CostG 

Aguiar de A'nàráda, secretario.-Fraflciseó'' Gomes 
--' OSR., ·:so:uz.\: FnA.N-Ç.\: -'Eu approvo o parecer. da de campo~;'o,' !edigio. · ,, · : ·· · · -
coôunissãii 'e· ~stou . pela razão: que 'elJa deu: uri:l_a le,i ... 
·não se re,'oga senão por ~o~~ra·le_i; 9~11, .~~Ó. bidei _; . 
alguma que revogue as antlgas sobre' a con~e!l_s~g · 
das•terras·do estad_?; _- se estão susllen~s!- ~ã?' es~ão 
-revógadas, · logo; na? ·- Ee~~el'l<:e a· dlstrJbUJçaodess~s 

!~X::~ti:o.cs~-~~~r:ea~i~'t:=íei~~=~~o:~~~~!:, -~-~.~~~~~~!t~-~!~~~~~;·ti:o~:fc~~:·~~~é 
~o:~:~~o~g::tigs~:a;::~~- -~p~f~~i~~ ;~pn~:~~~- ,~~ de. Ml:lllo; .qúe, lia• qualidade : de ;~tntor. dos menores 

• :fillió~légi~iJAOS ,do.fallecic;lo. dese!Qbargador_,Antonio 
-forma. ;lsto,·jã ' desdero:tempo do antigo 'governo, J;osé:Duar~e.-ArauJo . Go~dim; ;expõe . o desamparo,· 
está conb'écido e desde então se teve em -~sta:-re- em _q~e seJtchão os ,diws;menores, pela :perda quasi 
Jormar ~s leis de se:m~r~a~. . ·· . · · ·; } s~ultanea,de seus pais, pedindo em remunet:ação 
, _ O ,!l~~Igo,da co~st_itm~a(); que aq1u _se ; tro~xe como ,dos t:elevantes serviços ,d? ' dito desembargador, se 
term.1n~n~e nesta;~~t~~a, .nun_ca se ,p_óde enten~_er 1lles .~on~,par~ -se~~~~ ~ent(l~_ a continuação do 
ca_l'e.~P~H?, ~s. terra~ A~!ol':' ta~. P.~~[l~n t~ á , J:la- .ord«!nac!? ._ qu.~:. este , pe~:~eb1a; . OI «JUal .requerimeiito) 
~o, :~~~ .}~~ .. ~ó~ep~ ... ~~que"Aes )>~!lt .chllJ!I!\.'!_«;>s ; por-orde~ de, s ... ; •. J., cpmmum~d~iem :~mcio: cJe 
_pro~_r~g~, :~U. , ~nt:OJ.'P.~I,'a~o,~ . n~!I:-..P,r!>JJf;t~s. )l~ .: '!~· ,y. ~~· !}e1~A~;m~ proximo-paSsa.do,·J~r~'súbme~ . 
q•,uurr~bg!l_m~nte :, se_. !<~Bll!~v~o. "pr.pprt()s . ,rea~~~ . ,; .tJdo,ao conh~mmen\9 da,,mesma camara:~ resolveu 
·- ·l.S· -~rrá!í'élevolutas · ~s:tãô. ! ~riiioüti-ó'.~:e ·~ão; ;de ;qU,«úíi «::iifi.ieq~~riin~n~Q ;19~ :l"~stitwq.9 •á/V .... Et~; 
~iv;er~!l . ,ll~~ur~~. ;,.-e'll!l_.s, : ~~.V~:']l :ser, rep~~id~s •. pe!a Ji~a.:ID!~,-lega.Jisa~Q~'O~ ,s~rVlÇOS o$,,que s_e:tratá, 
cl __ a.sse: ag~~!JllC?-ç~. 'tam' ~. a_. _o_~_·.:_g_ P __ ,_r~_ ~o .. '_.so~t n1._ ~~~-- .. ~-__ st.~~' ,, _,..a,J&,-_,o,·g~y~~o !12~~~- - ~-.a~~~~ s1eb~ll.<!~ . . !e _!!~çre
'biill~as~ ou ·gratui . ~P.~~., .\~Jt por . !l , ~ ~~ o~~Z:~SR1 : oar a remune:~çao pecumal:!a que es.~u__l" ,C!'~ 
J:onforme a lei o determtnar. l'or con.Seg:Uencia, pondente, suJeitando-a ~ep01s á approvaçao da as• 
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196 SESSlO EM 19 DE . AGOSTO DE 1~~ 
sembléa geral nt:t conformidade do art. 102., § 11. da· 
constituicão. - · · 

Deus gÜarde _ ã V. Ex. Paço da camara dos depu-
tados, em 18 de .Ago~to de 1~.-José .R!cardo da 
Costa .Aguiar deAndradG.-:-Sr. José Fel1c1ano Fer
nandes Pinheiro. 
_ : lllm. e Exm. Sr-~A camara dos de.Putados con
formando-se com o parecer da commiSsão de con
stituição sobre a proposta de ·um de seus membros, 
resolveu que se pedissem ao governo de S. M. o 
Imperador, copias das actas e mais papeis constan
tes da relação inclusa, relativos á província Cis
platina. O que me cumpre participar á V Ex., para 
que,.por·sua parte. suba á _ pres~nça do mesmo au
gusto senhor. 
_ l)eus guarde á V. Ex. Paç.o da cama,ra ~os depu
tados, em 18 de Agosto de 1826.-Jose Rt.cardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr.Iosé Feliciano Fer
nandes Pinheiro. 

REl.ACÂO liAS ACTAS E PAPEIS RELATIVOS i PROVJNCIA 
CISPLATno., DE QUE TRATA o OFSICIO nA HESJO. 
bATA.. . 

1.0 As actas da iricorporacão da provincia Cis
platina á mona~chia . portuguêza con·stitucional. 

2.0 As actas da incorporação da mesma provin-

·o. Sr. L. S. Teixeira de Gouvêa tem toda a razão 
nesta reclamação, · que .· faz, ... porque .. na reàlidade 
acha-se na sessão de 5 de Agosto uma sga emenda 
em sentido totalmente contrario â falia de que se 
trata, e que o taclligrapho, por engano certamente . 
lhe havia attribuido. 

O redactor, F~·ancisco Gomes de Campos. 

Sessão em t. 9 de Agosto de 4 8~8 

PRESJDENCIA . · 00 SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Fez-se a chamada ás lO horas. da maoliã, e acha
rão-se presentes f!2 Srs • . ~eputados~ . fa!tando ~ ~or 
moles tia os Srs. P1zarro, Pmto de ·Almeida, Bnc1o, 
Albuquerque, May, e Lobo, e sem participação de 
causa os Srs. Silva Guimarães, Clemente Pereira, 
Barros Leite, e Serpa Brandão. 

Abriu-se a sessão, c foi approvada a acta da ante
cedente, depois Je -lida pelo Sr. secretario Souza 
França. 

lmmediatamente o Sr. Teixeira do Gouvêa an
nuuciaodo . negocio urgente;pedio a palavra, e por 
parte da commissão da verificação dC?S poderes leu o 
seguínLe-

« P.\RECER. 
cia ao imperio do Brazil. . -

3.0 As actas · da aceitacão e juramento da carta « A commissão de poderes examinou o diploma 
constitucional deste império pela mesma província. do Sr. Manoel Antonio Galvão, deputado pela prcr 
· 4.0 As actas do c·ollegio eleitoral de Montevidéo. vincia da Bahia; e como o achou conforme á acta, e 

5. o As representações e reclamações dos · tribu- esta conforme á lei, é de parecer que o Sr. deputado 
naes cabildos e quaesquer outra$ autoridades da póde tomÍlr assento. _ . . · : 
província Cisplatina, contra os abusos da adminis- « Paço da camara dos dep1.1tados, 19 de Agosto 
tracão em -todos os seus ramos e a busós do poder; de 1826.-Bernardo Pereira ele· V-asconcellos.-M a- . 
sua"s . petições para diminuição de direitos, arranjos noe~ Caetano de Almeida . e Albuqu.erque,-:-Lttcio 
de omcinas publicas, organisação de uma policia Soares Teixeira de Gouvia. ~ N • . P. · de, C~ ·Ver!"' 
de companhia e observancia das condições da in- gueiro. » , 
corporação daquella 'Província: e todas as que a .Foi . logo approvado, e por se achar na ante-sala 
este respeito fez nos annos anteriores o seu procu- 0 Sr. deputadQ,foi introduzido com as~honras do 
ra.dor, como representante daquelles povos e como costume; prestou o juramento, e tomou assento. 
:fiscal da fazenda nacional. - · 

6.o Os decretos e ordens . imperiaes, que tratao Então requereu o Sr. Castro• Vianna que a com-
da creação naquella provincia de duas commh;sões missão de fazenda fosse convidada a dar com urgen-
militares; sQa jurisdicção, competencia e fórma dé ~~ie~e~n:~~~em~~;~j!~~ã~p::sf:~sJ~e~!~:~,0p~~~ 
proceder. - . - · · . · a dota~o de Sua Magestade Imperial, e. de Sua Im

Secretaria da camara dos deputados, em 18 de periall!amilía. E satisfazendo 0 Sr~ presidente. a esta 
de Agoste de 1826.-Francisco Gomes de Campos. proposta, com permissão da camara retirarão-se da_ 

Na-mesma conformidade e data se expedirão ofll- s~1a os Srs. membros da dita comini~são •. , ':, 
cios ás r~par~içõ~s dos negocias estrangeiros, da ~'~ Entrou-se depois disto na ordem do !lia. cuja 
fazenda e da JUsttça. · · · primeira pnte era a , contin~ção da, _!lisc.ussão 

Sr. Francisco G!>mes.de Campos.-Vendo o·Dia- do projecto de lei para abolição do fôro pessoal: .e 
1-io da·camara dos~cputados . n~ 71, achei â pagina principiou-se pelo art. 4~ da nova . rédacçã<J, assim 
1167, rima . falia • na · discussão sobre o estabeleci- concebido: . _ 
:mento ~do corpo jurídico, a ~al me é attribuida, « Art. 4. o-Fica em vigor o fôro das caüsàs, que 
mas está bem ·longe de me pertencer; por · cont~r por sua: natureza pertencem. a · juizos. particulares na 
.uma . opinião contraria á minha e até a uma· emim~ conformidade das leis.» · .;;-;r ;

1
• - · 

' da que e!l' :havia apresentado · tres dias antes~ coi:Jlo Aberta a discussão, disse 
é facil de vêr no· ~· 69 á · pagina 1144. Nunca eu fui 
de ·voto gue se estabelecesse ·na côrte; · mas em · :o SR~ VBilG-u.éiRo :~Es-te artigo é copiado · da 
S. Paulo o~ eurso jurídico; ejâ,na assembléa eonsti- C<Jnstituiç~o, e por iss~ ~ão ad_m~~te·discus~ãõ .• ·: 
tuinte sustentéi Q mesmó ·par:ecer> Iulgo ·portanto, - O .SR. AuoánA E AJ.Buoui:ÍlQUE: ~ Aindá ' que 
que os · tacbigraphos~ :por• engano, : me attribuirão não se possa disc!)tir s.obre a sua materia, ~omtudo 
esta .. .:falla~. q. u_ e_ : _cerl_ ame_ nt.e.· ~- oi profe_._ .. _ ida' p_or_ . -8liDUD_ -_pó. d . . e-_ "se d.el!a_ ter _s(,l.-b. (ea . i;J:lt.ro_ d. u_ c_çã(), 4 ___ el!le_·_ a __ . x:ti.go na 

. Sr~ deputado de voto contrario ao :·meu; e: como. lei regulamentar, que estamos fazendo'( portanto 
,Vmc. redigio o dito n."JL peço4be; haj1' de fazer a ·admi\tedistussão,e-yotaçào. ':· ,:,;; ' -,, ,' · .,, · --
,decla,ração n.e~ssaria' para :~~~rar este enga~~- . . • , ' .. c.~JJÍon.)n~em m~is: f'-ll~e 5~1)-~e .a:.w.àt,erl~,j~l
- : So11. de Y me. att~nto - veneradoJ:", .. L:. s~ T~ra gou:-s~ conclwd_a a d1scus~a~, ~- pa!>sou.;.se á v-o taça o,. 
~.~ - lf~~vta;., · · · · · ·· · · · · · ·1111 _~~ _foi. ,o :a~tigo ~J_)pról;adó~: · · · . i ·· · · · · ·· ; . 
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~ . este .tempo·. entrou . n~-~~ ·o -5r. Clemente Pe- ·causas nascid~ . de inventarias, p~rtilb8s,. ou .conta 

reua. . .·· -~-'--. dos tutores ou curadores; A ordenação li v. ,1° tit. 88 
Offereceu-se á diséussão o § 45, Jiea ;l"evpgada. »:.:;;: .. . , . 
• Art. 5.•-A.s _causas militares. queftcãoperten'" - .Aberta_ a discuss~ó proferio este discurso 

celido .âo conselho de guerra,::são: . . - . . . O Sa. ·Mnu~A. ItiBEIRO: ~senhores, já neste 
« L o _ Os· crimes, . que dízéij).;.respeito á disciplina augusto·.· congresso . s~ ·proferirão · sabios di~ursos, · -

e serviço militar. .::· . ·_ , para provar~ necessidade d:e ~ conser~~r 1lleso o 
« 2.0 Os crimes de militares, ou pa1zanos contra fô_ro dos orphaos: eu mesmo Jâ ~1ve occas1ao de ma-

asegurança do exercito, ou de parte deite, com- n1festaro m~u_v~to a. este resp_e1to. . _ 
mettidos ·em tempo de guerra, em campanha, ou ·· CC?mo porem. a10tla ~e acha JndeclSa a questão, eo 
praça sitiada, ou emQarcação de gherra. ,, · ~~rei u~a nov~ tentativa, a:vêr se . ten~o a fortuna 

Immediatamente teve a palavra .o Sr. Clemente Cie. eon.veneer aqo~l~~s senhores, que nao parecem 
Pereira, o qu.al depois de um longó discurso, de que assentir a _esta oplDlao. • _ 
nada alcançou o tachigrapbo otrereceu esta ·Sr. pres1dente, de todos os arbgos da nossa le

gislação aquelle, que sempre mereceu · QS louvo-
« EHENDA. ces de todos OS sabios, aquelle, • que é retoobecido 

u Os crimes civis dos paizanos de traição~ sedi- pelo maiS sabio e::providente; é certamente o que 
ção, e ' tumulto. -Clemente Pet·eira. -» diz respeito ás pessoas e bens dos orphãos, e com 

Foi apoiada~ porém impugnou-a nestes termos to1:e:t!afe~islaçã.o providencião.;.se todos o~ cato~~ 
O Sa. CUNHA. MATTOs:- ·Eiinão posso deixar de e de tal sorte se attendeá condição destes mísera

sustentar a doutrina do artigo COJ!tra est~ emenda, v eis, que nada mais ha a desejar, senão uma exacta 
que otrereceu o Sr. Clemente Perell'a. e fiel execu~o dessas leis. (Apoiado apoiado.) E' 

Senhores, quando se trata da salvação de . um tal a sabe dona dellas, que podemos rloitamente di
exercito inteiro, e de uma parte delle, trata-se ngo· zer, que se a pratica . d~llas ·pudesse ser livre de 
rosamente da salvação da patrin. Todo o euid!!-do, abusos, e · om.missões : se a sua obsorvancia não 
toda a vigilancia é pouca : o~ mais bem concebidos {asse sujeita a- tantos obstaculos, a condição · dos 
.planos de um general fálhão inteiramente ás vezes orpbãos seria sem duvida melhor do qtie a dos ci
pela simples falta de um indlviduo. . · dadãos de maioridade, que administ.rão a sua pro-

Sr. ·presidente, eu quando apresentei a emend~, pria pessoa e b~ms; porque na realidade desfructa
pela qual foi redigido este artigo, bem claro falle1: rião os privilegios, que estas leis lhes concedem, 
eu mostrei evidentemente que o bom exito de uma quando os cidadãos de maioridade não f!ão tão at· 
·campanha, · que a s_alvação de uma· praça sitiada de· tendidos J>Or ellas. . · · . 
pendiào essencialmente da rigorosa disciplina · man- O mal, Sr. presidente, não . provém com tudo tanto 
. tida entre as tropas, ·· e entre os -paizanos, que acom- dos juizes, seus executores, · como da pro~tria nato• 
parihão os exerci tos, ou vivem dentro da praça reza da cousa : o juiz porc mais .vigilante e activo é 

-aitiádà. ' ·:.· · ·. · . · . · _ ·· · illudidq a cada passo. e qriando trata de remediaras 
E11 'fiz vêr então, . quão liecessario é que todos' es~ damnos, já não póde, porque ó tutor o · illudio, e 

tejão ' sújeitos a: uma especie de justiça militar: e enganou. , - ··· _ _ _ . ··· · · ·• ·.·· 
como . posso agora admit~ir ~ a distin.·cção; quefaz.o O juiz riom@a o _tutor na fó!'!!!_8 da lei, isto é, o .. .. 
honrado mémbro, dos crimes dos pa1zanos, de tra1- patente mais próximo,. que-por'~tsso é ~sento' de 

· ção. sedição · e . tumulto 'l -· . . . . · · fiança : este assign.a os termos do estylOr e .·: quando 
Meus senhores, essas distiQ.eções são bóas de o juiz mal pensa tem delapidado ou de1iado dela

fazer-se na tranquillidade da paz ; porém no estre- pidar os, bens, _ e apresenta-se · elle Q1esmo sem meios 
p
8
ii!-O_ .•. dà 'guerranão.:_ en~o a salvação é_. ·· a suprema de indemnisarosdamn9scausadosaomenor,usando 

lt . . para isso de milhares de estratagemas, e .evasivas, 
:Se me mostra.sSem ·. praticamente que se · podem que são familiares, · e muito usadas entre os perver

guardar ' essas-divisões·de · delictos no.meio de uma sos:· e 9.ue culpa tem o. :j~. quéfez de sua·parte 
campanha :activa,·ou dentro de um castello . em ri- toda .a dlligencia '! : . . · _ . - . . . . ·. . . . __ 
goroso assedio, sem se arriscar o exercito, e o cas- log~7 se jla de~eito ~n~s~legislação, é o· de_poder _ 
tello ;• eu .ced~ria :de mu~to . :bo_a_ vonta_de_. porque o ser mUitas vezes. illudida e-postergada; e então tra"
meu deseJO e que.o cnme m1htarseJa JulgadO<IlO temos antes de a reformar,de a melhorar,e de provi~ 
fôro militar, e o ·crime civil no fôro civil: porem 'denciar sobre esta, e muitas outras hypothese~, qqe 
essa . théoria _· vérificada na ·,~jrati~(é O,!):Ue .nuncá todos OS dias .se apresentão -.8. que_m exerce seme
havemosde ver • . : ·. : - ·.·· . - " . ' .· .. . lhante vara: porém .nunca <;fés{.~zer 'inteiraiJ,lente.o 
· · · ·J'or.cglisllq1Íenc~ v:oto ·a. favor do ár~ig(),_ que está que _. está · · · f~ito, para org~nlsar·o.!ltro ':system~-rq~e 
muito· bem conceb1do, e contra a e,~enda do Sr:. Cle~ não'_póde ser con~rmado se1Xl um ~ f!lZOayel ensmo~ 
niente .. Pei-eka •. ·. , :.··-:, · . . . .. -·: _ · -, . . ou•para.melhor dizer,sem .apratiCf!.:dealgunsan:-

' Cóntiiíilava .. a di.Seussào' sobre. este a,r't!go, poréJil nos, - . _·· · ... ·. . _ - . ·. - ~ · · 
como· se 'moverão duvidas sobre as.emendas,. Plllas Neste systema, qti~ se ; nos PX:~Põ.e, , aven~\lUIJl()s 
_quaes ,~lle. fôra_ de novo ;ofganis~dq _ p~la C()mplis~ão, muito, .senhores, arr15camos .. II!Ulto . _a _· sO:t:te .. destes 
suspendeu~se soQ.re elle o debate, emquanto. o Sr.lo infeli2es, _. e · desprez~m9S p que J~ :t~m.os fetto, .e :_e~tá 
se~retari~.~x~~av,a as acta~ _das sessõe,s .ant~çeden- appróvad9 . por . mu1Lo.s .. secu~.os :_. eis . um .. dos ·.·· -m~~s 
t,~; para Iiiformar ã camara do que se achava v~n- ar:'guf!!~D~s •. > .• - .•• • · _ , •• , ... • , : • • · __ ·· . ;: - ~-; 
,Cldô, _ passa~~,~~~n~e~n~o a tratar _do ~rt~ 6• ·. Diz-se que o systema actuat~o tem prodQZid(),os 

Então apparec~o.nasala o·Sr:JW:ros~Lelte._ . ;, ·,._! nsultados, ,que . se c: desejão~e 1 que .;ce~:~.)~nios • 
. ~&,:se.ó.-ar_t.6~~~.concebtd~: , . •: . / . ; -que o~ ;q.ue ~se r, lbe ;,vai ;, subs.tiL~ir~, so~á,, m~~ 
'<'!« 1 A.rt."-6-~ o,_,. Gontiiláa :a tjuriSdicçio ,, ~dministra:..! ~ff~i ~. 2 ~ã~; pres~ ·~ ;;,fór~aj ... ~g~ .de_~ es,ta.J,- .~tH!\a 

tiva ·ao jUizo dos orphãos, e a contenCl.osa só•:nas a )\tr1Sd1cçao acbn.i:nist;rat1va .. e çontenctos.a:. ~o,l~\ZO 
- • - 50 ,_,_,. 
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do's orpbãos: e : quem nós póde _afiAn!:.ar, ,que, feita - Portanto estou intimamente convencido .. que o 
a separaçãíY, resultará melhor epto 'l .. - · . · · · ·· · ~ fôro dos orpbãos é de'liêausa e não de pessoa, e está 

Demais,senh9res, a jurisdicÇão ·adoiinfstrativa dó compre~e~dido no artigo da constituição, que á 
juizo dos orphãos é nada; ou pouco· mais que nada ; pouco citei. . . . . : 
o juiz dos orphãos por si não administra. nem a pes· ' S~ acaso ·a duvida-está na ~nunciação~ cómo já 
soa,-nem . os . bens dos . orphãos, e perinitta-se dizer aqui lembrou . um honrado membro, . então uzemos 
que . aqui tem-:se de . alguma sorte confundido .o de outra expressão~' trem lugar de dizer._:.;_Fôro dos 
offi.cio do juiz com o do tutor ou curador. . . orphãos, . juiz ~os ~rJ.lháoS""-digamos;.;:.;. Fôro· .das 

O juiz dos orphãos, depois de nomeádo o tutor, ~usas dos orphaos, JUIZ . dos bens dos 'orphãos.- O 
'que é verdadeiramente o administrador da pessoa e certo ~. e ni~to fu~d~ o meu raciocínio, que os 
fazenda do orphão, nada tem a fazer, senão toma~ bens dos orphaos estão para com o estado·na ·mes
contas a este tutor, e examinar, se elle cumpre. o1r ma ordem, em que estão _ os bens do mesmo estado; 
não as suas obrigações, e quando toma estas contas e s~ para a_s causas da fazenda do estado se conser~ 
é c()mO juiz, e como inspector, e não como admi- va JUIZO privativo~ lambem se deve conservar para 
nístl'ador! e como é que se entende poder separar as dos bens dos orphãos. · . •· 
esta parte ad!J.!inistrativa da contenciosa ? . · Do q'!e tenho expendido, senhores. tiro duas 

O JUÍZ . dos orpbãos não é ó que trata immediata- concluso~s: 1•, que o fôro dos orphãosdeve per
mente da educação do orphào, não é o que está de ma?lece; Jlleso : 2•,· que se se pretende reformar a 
11osse dos seus bens; tudo ifto é proprio do tutor; o leg1slaçao antiga a bem desta classe de . cidadãos, 
j11iz só inspecciona a este tutor: . e como é que_ o ~ralemos de _indagar as -verdadeiras cu usas da sua 
chamão administrador da pessoa e bens dos orphãos, e ~nobs~rvanc1a1 e appliquemos os · rem.edios, que se 
como tal o_ querem privar da jurisdicçãocontenciosa'l JUlg~lref!i melb«?res. Eis o meu parec~r. . 
.Acaso ass~m pro!eremos melhor á condição destas Fmabzava o_lllustre orador o seu_~1seurso, quan
pessoas miserave1s 1 De nenhuma fórma. . do comparecerao na sala os Srs. membros da com-

A tudo isto se t.em respctndido que o fôro dos o r.- _missão de fazenda, e então· o Sr. Baptista Pereira, 
phãos ·é pessoal, e que como tal está abolido pela annunciando .negocio urgente, pedio que se inter~ 
constituição. . . r?mpesse a discussão para apresentar um requ_e-

Ora, já aqui se tem feito -vêr q•1e este fôro não .é r1mento da_parte da commissão: e havendo a ca
propriamente de pessoa, mas de causa, e eu procu,;, mara assenttdo a esta proposta, leu o mesmo senhor 
rarei elucidar esta ma teria, séparaisso.tiv.~.r ÍQ.rça () seguinte . . . . . . . .. ... . .. . .. . . .. 
bastante. ·· ·· · - · - --- ·- · « P.ú\E.cEa ·· - · · 

D~z.a. constituição no-§-16 do art. l'i9, que ficão 
abolidos todos os· fóros, á excepção do daq~e~las « A commissão de fazenda examinando o pro
camas, que por sua , nat~reza pertenccnt a JU&Zos jecto de dotação da família imperial, . offerecido á 

· particulares: sã·o formaes expressõesdo ·paragra- eamara p~lo Sr. deputado Getuho, entende, que a 
pbo . . E' destas expressões que se deduz, que as cati,. mesma lei_ pertence . ao numero dasregulamf)J}ta .. 
sas 4a fazenda nacional não. pertencem ao fôro com:. rest que hao de pôr em andamento o systema consti;. 
m~~' eo mesmo ácerca das causas ecclesíastica!; tuc10n~l, e <{_Ue consequentemente cumpre iritérVir 
militares, etc. ' ' . ··.·.·.·· .. . · · na -dehberaçao do parecer a cooperação da-commis-

E porque razão., as causas sobre os bens dos o r- são das mesmas leis regulamentares. · 
phãos não serão daquellas, que. por· ~.).la natureza « Paço da camara dos deputados, .19 de Agosta 
;pertencem a juizos particulares? Que são os or,. de 1826.-J. B. Ba,ptista Pereira .. -M.I. de SOU%(1. 
ph~os, senhores, senão filhos da nação? De quem França.-J. Gonçalves Ledo.-João Braulio Mtiniz 
seraoosseusbens, senão danacão? . . . . -Nicoláo Herrera. :» . . . · . ·· . ··· • 

E se acaso os orphãos não estão debaixo da imme,;. Offereeid!' este parecer logo á_ discussão, nà~ hou· 
tliata, e de uma privativa protecção dà nação, para ve quem 0 Impugnasse, e por 15so posto á votacão 
que se mandará pô.r.a .sua pessoa e bens em admi.:.. foi approvado! fica!ldo · ~ commissão de lei! re·gu
llistração? Pois importa á· nação, . que o seu thesou- lamentarF·s na mtelhgenCJa de reunir-se á defazen
ro não se delapide, e não importará que sedelapi- da, P!ira dar_e~ o seu p~recer sobre 0 . projecto .na 
-d€<Ill os bens de tantos e tantos milhares de inf~lizes, prox1ma segu1nte sessao. : . · . - . . ... . . . 

· que perd~rão seus pais em uma idade, em que não · ·· · 
:podem prover . á sua . propriedade pessoal · e real 1 Acabado este incidente proseguio-se na discos:. 
Porque razá!l o crime militar ba de ter tÚn fôro pro- sãl) interrompida, tendo a palavra . .. . . . , ' 
lirio_? Porque se , ,re(lon~ece< que assim convém ao O Sn. VERGUEll\O :-O honrado membro o Sr:')li~ 
serVJ.ÇO dO estado, ~Q bem da nação; e.-por esta ra- raodl! ~taCOIÍ este ":_rt: 6° por arriséa~q, e:perigosô á 

· - .zão-entendeu-se _estarnaletra da constitüição, e nas cond1ç~~ dos orph~os~ . F.u .. podera agora mostrar, 
pala~ral'-que por. sua natureza pertencem a juizos como Ja se tem . fe1to nas passadas discussões~ que 
])articulares,- E porque o mesmo se nãoha de enten,;. óão é verdadeiro:este'ftiridaillento, e~ __ ql!_e 8f3 :f;i.rinão 
der das causas sobre os bens dos orphãos, cujo in te- os. seus argumentos :. porém quero conceder muitO 
3'esse ~stá ainda mais ligado ao .interesse da nacãó espontan~amerite; _que âssitJl sejá~ · e qllena'"'reaiida
docque o da disCiplin·a militar? , .. ·· . • d_e a_ condiçãO dos_ ,~rpb~_os, póde detezioràr.:.se e' ar.:. 
- ·. Sr~ presidente, uma nação pód~ e·xistir e ser mui:. nsca_r-~e c.or_u; a_dlVls_iio;: CJ!le .faz ó . ~:rtigó: ;do jí.üzo 
to felizsem . exercitei" i :é poderá eXistir, e ' ser feliz aciiJliDlS,ti;atlVO e ~ont9(1ClOSO dos ,orpliãos~ . Porém 
uma n·ação, sem prestar- aos orphã<ÍS · OS meSmos trata-se agora de_ prove.r ,ao.bem desta' classe de ci.- . 
~esvellos-;-· que emprega na administracão da·s·suas dadãos't ' · . · . ' · · '~'" ..: '· .:."''.' 
-rendas ? Não . certamente. ·. . • . . E' es~ ~ lug~r proP.rio de organizar-se o systáma 
. · Eu contemplo as pessoas• e bens dos orpbãos para da ~dm1mstraçao dos bens dos orphãosf. 
:e~U} o _estado tla·m~s~~linh_a _de conta, em.:q~e C()D"" Não por certo:. no· ·art;·SO,'deste projecto '·é que 
;~1d(lro o theso_ur~ . nac1onal; sa? seus ·. filhos, .. sao suas -tem lugar as ·duVIdas , suscit.adas pelo illústre' depu-' 
~speranças, sao. sua força. · ' •' · · . '· · : · tado.· · : · ·' · 
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-------:ruu-
-. Nós por agora nada Jaze.mos, .se· não executar o .gumento do-nobre deputado, : quando quei' mostrar 
que a const!t~ição !D!i-Dd~ : \!aparamos. O. que ,.: é pr~ · que; O fôro dos orp~ãos . e de , CaUSa;. O, não i de_ pessoa. 
priamente JUIZO privilegiado , daquella : parle adm1- Reduz~e a mostrar q9~ ;a. fazenda ,dos orpbaos está 
nistrativa; que as . nossas leis tão sabiamente · tem na mesma: razão da fazenda nacional. c 

estabelecido: extingue-se o fôro, mas não a admi'"- , J.>orém. Sr: presidente, ._alterou-se · por. .ventura a 
nistração, e inspecçâo · sobre;!>~ be~s dos orphãos ; . c l_egislaçãó a respeit_o :~a f~ei:J.~~~~ ~os ()r_pbãos: 't ~~o . 
isto é o_que faz tão_sóme_nte,o~arbgo. . se , COJl$~ry~ ~admmiSt~~ça() es_tabele~!da.<porlet 1 -
Louvao~se - as .. lets . e11stentes a -respetto dos o r- ~e esta raza.o prevalecesse, .. então: danao se. conser

phãos, e daqui deduz-se argumento contra este arti- var todos ,os fóros privile~iados i porque_ estes pri
go ; porém . não ha uma conclusão · m~is inexacta. vil~gio:S Cundavão-se no .lilteressé, que o estado· se 
Por .ventura' este artigo. revoga por alguma maneira julga tomar nos bens das pessoas, a que erão con-

: essas leis-existentes, .reconhecidamente ,sabiàs, e Çedidos: não havia privilegii)-'i1lgum que não tives.;. 
· providentes? _ _ _ . . . - · se essa razão ostensiva, ·e .. por, isso devem se con-

- Não: toda a legislação antiga fica em seu pleno servar. _. · _ • 
vigor, até que se facão as_ reformas, . que ; o illustre Porém não, Sr. presidente, o interesse que o as
deputado,. e OS mais representantes da nação enten- tiido . tGma :na. conservação dos bens dos .;orphãos, é 
derem convenientes: só se revoga um unico para- que fez estabelecer·essas leis administrativas, e é o 
grapho da ordenação, e é o SI 45 do tit~ 88 do li v .1 o, que me impelir. a desejar vêr separados os dous po- .. 
que deu juiz. privativo aos orphãos; tudo o, mais fica deres do jutz dos orphãos. Por ventura serão as cau
em seu vigor. E comõ á que se diz que ãs leis DDti- sas dos orphãos mais bem julgadas no juizo -privat,i7 
gas, sen_d ____ o,tão_ pr-ovidentes, . . não deve_m _!;_er __ altera- v_o, do qu_ e no f-ô-_ r_ o _c_ommum 't ·E como poder_ e_ m __ os 
das e revogadas por este artigo 1 - · _ · dizer que o -fôro dos orphãos· é de causa, se as cau-

.-_ Não ha tal, senhores', toda a legislação dos or- sas dos orphãos seguem sempre a mesma marcha 
phãos está illesa, não se altera, não se revoga ; re~ das outras 't · · _ . · _ 
voga-se tão 'Sóoiente o utigo, que .unia o juizo Por ventura as causas dos o_rphãos são tratadas e 
das suas causas ao juizo sobre a administração dos julgadas como as da fazenda publica 'l Ninguem o 
seus bens. . __ dirá : portanto este argumento não tem vigor, assim' 

Portanto não se tem confundido a questão, como como não tem o primeiro; e oartigo deve passar'tal 
pretendeu inculcar o, illustre ~eputado ; . mas o qual estã. . . 

. iJ!!liln:~.- d_~p~Yid~ é que coofund1o a esp_ecte deste O SR. MIRANDA RIBEIRO : - Senhores, o _ illustre 
artigo, figurandõ ·g·raride·s· males· -aus-· orphãos, se deputado paraimpugnar o meu voto, trata primei
elle se adoptar. · . .· ramente de mostrar . que n anLiga legislação, . que 

Donde se vê que por ora n!lda se_ faz1 que possa não é revogada por este artigo, virá a ser muito mais 
tocar. nem de, 1eve.nessa ant~ga leg&sl~çao :_ quando bem observada. sendo divididos os poderes corife
se tratar de a re~ormar1 então poder·se-hao trazer ridos aojuiz dos orphãos; ·e depois insiste no prin
to_das .essas constderaçoe_s •. que lembrar~m, para se cipio de que o fôro dos orphãos é 'de pessoa e não 
~ao fa~eref!l. re~or!Das , prectpttadas, arrutnand~-s~ o de causa, e como tal está ab_olido pela lei funda.;. 
que existe Ja.fetto, .p_at·a leva.ntar uma novo edlflcto. mental. _ · · ··· _ ·· ' _ · _ •- · 
que lalve~ n~ se p<issa; construir com. a. reg~lllri-:- ' · ltesponderei em poucas palavrás a ambos os pon
dade ~sohdez,~om quee~ .verda~es_eaehafundado tos cardeaes·do·seu ~àrgtimento. - _:: · _ _ . · .. : . _·. 
o antigo., ~n}ao eu . s~:re~ o . pru!_leiro _. a defender Senhores, quando se lO'Uvão ~~1!1 razã() as anttgas 
aquelJ,e~. art~gos da, anttga Iegtsl!içao, que me pare- leis orpbnnologicas, ·por outra;· se_ essasJ~~s se jul
ce!D dignos de serem sempre conservados, . e que · gão da tant~ merecimen~o. é p~rque réuneJi:! ém úm 
e:nstem d,e~de os roma!los, dos gregos, _ ~ dos egy-:- mesmo mag1stradomumdo _de toda a àutor1dade os 
pcios. porem que tem, 1~1?~ com a separ!l~o~ . que se poderes para inspeccioi1ar ·.·e julgar sobre os bens 
que~ fa:~:er ~óme_!lte da!õ pessoas, _ que hao de execu- dos .orphàos~ Nós sabemos qu"eantesdesta:legislaçã_o 
t_ar ess~leg1~!~çao 't . . , -.. -_ _. · .; · os orphãos 11ão tinhão fôro privilegiado; '' as suas 

S~ , 1 !! , ~onr~do, ~e~bro reconhece que·!l_· defctto causas erãojulgadas no.:fôro ordioario; que -sendo 
defõsa1e~slaçao : eXIst~ · ~()~ abus~s d~ -prattca, ahu- então de· tal . simplicidade, e . tã() " livre de abusos, 
sos, queelle IIle.smo diz .trr.em~d_lavm~, como se pó- nenhum inconveniente ' apresentava ,·quer a · esta, 
de: aflirmar que esses abusps ~erao O}•llO,res, se hou- quer a outra qualquer classe de cidadãos.. . . : _: . 
verem dous exec1;1t~res, d~qu1 por dtante, emJugar - Porém com o.incremento -rapido da monarchia 
d~ um só, que _!!Xtstta ilt~ ag~ra? ·_ ._ . . . .. _ portugue:ta, e. com a a dàpção !lo direito canonico e 

. . ,, P~~o contrano se ~q~1s_ sao ,boas, e ddliee~s na romano no nosso fôro as cau~as complicarão-se·; de 
· pratt~a, melhor, efl'elto . ~~ d~ve .esperar da s_ua . ~y:e- sorte, que se julgou indis_Jlensavel dar a·esta<classe. 
. cução por duas ~essoas .. di~ttnctas, .d,o _que po_r uma de · cidadão~ uin ·-juiz prlVativo; • para QCCQrreraos. 

s~, como succe~ia ~té ao presen~~ ; po1_s com, o _ten~p damnos, que ·resulta vão de serem cl:amados ao fôro 
demonstrado, e.,s~ t~~;D pr()yado Ja ne~t~ ca.s~. o que commum. -·_. · . : , 1 _ • . _. . _ . _. , 

· s~fazt sómente .. seJ>~rar ~s pessoa~.pu ,para rn.elh9r Logo, claro está que . esta mesmajegislaçã.o é que 
d_!Zer, eqtregar a, :VIStla,ncia ~as le1s a _dous ex~ç_u~ reuni o em uma só. autoridade, • e di~tiocta de :oútra 
~o~es, _~ ~~ga_r de ,~.~;m s?,; ,E _a,mda- .s~ dtrá que pet~ qualquer, os poderes de . adminis~ar os bens dos 
x.a a;_,cond~çao A.~s. orp!'a9.s l . . . . . _ , . . _ . . . orphãós; e . de conhecer de ·suas causas, se acaso se 
~' PQisbáv:erá nçsta , august~ cam~ra quem propo· póde ·propriiméote dizer que :o juiz dos -orphãos ·é 
nha',uma.medida;em odio.;e damno •. de, uma · classe adininistr;ador dos bens:dos :. orpbãos. ; _· ;: . .. 5 . -

ü:o;dignà de;favor. é9ií:io : ~. dos orphãos't : : · ;, . . , : Por,consequencia, ,feita esta sep~ção .de po~e-
·rii·M~ito. pel_ o ____ con __ t __ rari_o,<s~- - nhQre_s; _q.~and_ o, in ___ sto __ .p_ ~l_ a res; : está revogada na P_ ar __ te ____ :_· e __ s_ se __ nc1aLto_da a ailtt. ga. 
adopção (J,es_te artigo, . é .porque, ~stou -,intim~ente legislação. ·e ·· fica ·· demonst.rado1 que.' eu :não tenho 
perSUa()idQ LqUe,, CO.~:,e,~~lld~viSàO<fB;•pOdereS~UÍtO COnfundhJ.O-a•queStàO. : ' i· .. i __ · ; ·.··>. ·.; ' ': '' 
me!Pºr~ a.s~rte. .d.~.t~:~lifa11Zes .• ,1 ; _ •. • .,, , . ; :c''F· ... . •. , .. Pelo que pe_rternee ao 2° ~~nt~, s~ dire1;, que; se o 

· Resta-me agon.ql!~ponder : á .Ultuna: parte do '.at;- fOJ:l> · cio~ 9rp}laos é ctp~raJ!l~'llt~ , P~li:SOal,; : ; ec .~Q!DC! tal 
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abolido . pela canstituição.' ôu _não sei como àinda se. trador dos seus bens, ~ que esse é o ofllcio -.do tutor 
lhes permitte úJD juiz-privativo··p:lrl as ·causas·nas- e •do ·curador. ~''" . -i~ - · - -. _- , _ 
eidas·de in•entarios~ partilluis. ·ou contas de tuto- Eu digo•que sim,- e digo 1mais que pela ordenação 
res, c<!mo se dedar~neste'-ait.16° do·-pr()jecr.o • . _. o juiz dos·~rpbãos é o -verdadeiro administrador dos 
.. 'Na. ·ver.ªade é uma· càntràdicÇão bem manifes~ bens dos · orpbão~,-e tanto que por elles·está res
âmrmar-s·~; _q'ie o j_üiio -·~o~ _ orphãos esta · a bólido . p~nsavel, e_· até ·. tem, J!IDI':· das chaves·· do cofre· res-p&.; 
pela constltuu;ao, ·por ser JUIZO pessoal, e a:o mesmo chvo. . . . ~~~: . 
te':Dpo_conceder-se, contra a cónstiluição. um juiz O tutor p~de-::~e ·dizer que 6 um delegado 'Seu: 
pn~vat1vo para certas 'causas 'destes mesmos or:: elle tem_ ·obr1~açao de sa1)er o estado dos orphãos 
phaos. Uma de duas, ·ou este fôro' é 'meramente tanto a -respeito dassuas pessoas, como ·ayespeito 
pessóal, e então está- abolido pela constituição -em dos seus bens, fazêl-os educar,-segundo a classe a 
~dos os seus rm1os, õu-não é pessoal, e ·nesse caso que pertencem, e destinar-lhes o modo de vida; ar.; 
não se diga que a constituição o tem abolido. recadar os seas bens, pô l-os em rendimento,- e por 

Se o Côro dos orphãos é puramente de-. pessoa, e~te ,regular a despeza; - ~tc., · etc •. Isto não é'admi
estã revog-ado ,pela cons~ittiição, como é que neste mstrar? P?r. consequencta o ar.ttgo deve passar; 
artigo aindá se lhes concede um juiz privativo T. P0_ ré~ ~e~tgtdo de sorte, qne v a de accordo·com·a 

Acaso teremos nós direito de conceder privilegias conshtutçao. _ 
contr~ a expressa prohibição da nossa lei funda.; O S.a. V~RGUBI~O :_-As opiniões so~re este artigo 
01~ntal 't Sera o fôro dos orphãos meio pessoal, meio têm divergtdo e cammbado para extremos- oppostos; 
.real? Estará em . parte. revogado. pela constituição, Ha. quel!l defenda que nada se deve alterar na actuál 
~em parte não? Eu confesso que não entendo isto... leglSlaçao, ao mesmo tempo,que ·o illustredeputado · 
Porém, .senhores, a causa verdadeira de toda esta que acabou de fallar ·não admitte a conservacão de 
auvida provém do que eu já expuz :nasce jã da con- jurisdicção ·alguma contenciosa privativa· pâra as 
fusão, que se fez dos officios do juiz e do tutor, jã causas ·· dos . orllhãos; ·e o que ·mais admira é que 
_da intelligencia restricta que se deu ás palavras- amba~ e~tas opmiões se pretendão .. fundamentar na 
~~ro dos orphãos-concluindo-se que era pessoal e constltUlçã:o. ' 
não casual. _ Sr.~pres1dente, por.~en~ura a constituição l'evo-

Logo q~e se elucidarem bem estes dous pontos, gou _aquellas saud~ve1s leis que têm por fim· a pro~ 
tudo o mrus corre de plano. Nada mais accrescen- tecçao des~ ccons1deravel parte - da~nação, que pela 
tarei para não _ ser tedioso, visto que as razões em sua menondade é totalmente incapaz de reger as 
·que me estribo, já ·estão explanadas, e concluirei suas pessoas e bens t Não por certo; -
votando 'cqntra . o ai'ligo. Logo to~asas leis que se dirigem á lidministração 

·O St\. AuiEtnu:ALBUQTJERQUE::.......sr. presidente, e ~rotecçao dos be~s ~ das pessoas 'dos o_rphãos, 
o que . o honrado membro acabou de dizer sobre a esta~ em seu pl~no !Jgor, e como se pretende con
especie . de contradicção, em que labora este artigo fuJ!dir es~a leg1slaçao com _ o fôr_o pessoal 1los ar
comparado com. o art. Jo quecé copiado da consti- pba~s! :St,~'· a fazenda ,dos orphaos é fazenda da 
tuição, é uma verdade manifesta. • _ naçao,_ e. o _ mteress~ que o -~~~tac\_o to~_a p_~la co n-

O art. 6° em parte . vai . com a constituição, e em servaçao (}a ,fa~enda d~s o~pb~o~ é Igual ao que ~oma 
parte contra eUa; e eu acho que se senão pozesse pela sua p_ropn~ !aze~da · porém deduz: se daht que 
a palavra-cQntenciosa-redigindo-se o artigo por o fôro dos orphaos .é fôro d~ ~ausa 'l .Nao: o que se 
uma maneira mais analoga á constituição~ ficavão d~uz é, que asl~1~, q!le ~e~ao e~sa ~zen~a, qu~ a 
tiradas toéias as duvidas. _· ~oe em arrecadaçao e adm1n1straçao .sao Ie1s, que s~ · 
_ , S.egund~ o meu modo de pensar não de-veria su.b- ~vem ~onse_rvar e melhorar se :eos~l!elfôr ~ porém 
ststu mais o fôro dos orphãos,par!l . nenhuma de dtsso nao.se ~~ncl';le que a t:onstltUiça~ lbe.con~er
suas causas e acho que o contrario e contra a con- vasse um ynnlegto que nego~ a todo:. os c1dadaos, 
stitúição. ' · · eAe que nao tem resultado s_enão ma).es a esses i!l-

A d - _ b 
1 

-.~ . . · - · felizes, a _favor dos quaesfot conced1do. Donde 'se 
- -?r en~çao es~ e e..,.,-nd~ este.JUIZO, a elle.m- segue que ·a illa~ão que se pretende deduzir' dó ar-

c~bl? o mven~_rto e -par~~as - ~os ~.ens ~os or- tigo d~ cons\it}llçã~. não tein· neu~ · oJuiida_ ménto 
phaos. porém o que faz esse JUIZ pn_vattvo nao póde que se mculca, e grátuita.. é arbitraria. · ·· 
fazer q~~lquer .outr~, em f~!Iem recata _a mesma r~s- ~ Por~~. disse o' illú,stre 'deputado, se o' fôro'dos 
-ponsa~d1~ade'! Se sob~Vlerem~questoes ne~s~ m- orphãos está abolido, _como se cons!lrva neste arti 0 
_venumo e -.ne~sas parttlhas, nao p0derã o JWZ. d:o ainda .. uma .-pa'!-"te, da·· j urisdicÇão _• -~on~~úciÇlsa ; pa~a 
,f~~ati~:;nu~· conliecer dellas · tambem como. o JUIZ ce!tas .·:causas'! Pel~ . ~~~!! ·-. x:a~ã~ . j~o~que· !Í~~1111~ 
P L - . ·. · _ _ · cnmes p':framente ClVIS ·seJu~garao .crimes militaras 
.. · ogo·o~ue :t!Dporta e ~e o~ ~rpbaos tenh~o um _e _'como _taes · fi~(). sujeitos ao· -~ôrc)niilitar; qiíero 
.defensor. um mspeetor, admm1strador mumdo de dizer, · · por ser Indispensável para a b'oa marcha ·da 
loder bastaste para velar sobre QS tutores e .cura- a~ministração- dos bens dos o:rp~ãos~ . por sua· natu

. .. ?res •. e Cham~!;_os a - con~s. · . . · · . reza privilegiadas, por ser o in•entarío·o, primeiro 
' . ~11 ~orque -!le:ereso ~e·ad"osar. a- causad~sor- p~sso, que ·se·dãpa.ra a arrecadação destes bens 
pha~ e _ querequetro •emstoque.se ~paremesses por ·serem estas ·causas'tã() 'ligadas . ao·mesmo 'iii! 
:~od~res, por·,es~r· firme~ente · pe~ua~1~0 pela ,pra~ ventaria e_ partilhas,· C~'! e 5e 'Iiàó podem· separar; ·e 
t1ca qoe tenho ti~o, qu~.d~ accumula.çaodesses po- por-tudo'1sto ,se-pódeilizer; ' que 'seiach_ão compre.., 
d~r~ lb_es resulta_otmmor dl!-mno. . _ . herididas no·numero~ 'daquellas; 'que 'a ·eonstituiÇi,9 

· Fetta a 11~paraçao trate-se-ile tOma_r medtdas._par~ qualillca . drf interesse<publico; 'quando • as : -13titt'ã 
~~ta~e!~ce-r ~um .. bom,· methodo de ·_ ,arrecadaçao ·e eausas; -qtJ.e 'setmovem ·depois ' de'~eitasas•partiUíàS"; 
·ttdmtnlStraçao dos bens· .d~ desgraçados.menores n _enh-.nna: -correlação~ pOdem ter·comiestas. · ·.' .·. ··. ' • .. " 
.e esto~ certo que ~ , ento ha!de.eo~espond_e~.<ás ·-~ - 'iPor~nt? ·~·artigo-está:em~rfeitaj•bamionialconi
n~sas ~pe~ças. ·- é . . . • .. _-.... '.· ·_ 1 . a constttwçao, ~-poresta r·fórma::achwque· ftcar belll 
~em-se dito·que'<l juiz'd4fc,lrpbãos nio'·é adbüniS- -p'l'Ovideiiciada•a:oondiçi<fdos~orpliios~· · ·: : -: ' ;c. 
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Se acaso as causas, que se. movem sobre o inve'o~ 
tario ;e partilhas, :se podessem desligar do · me_smo 
inventario, : para correr em . O!!tro juizo,_ eu subscre
veria á opinião do·Sr. Albuquerque; Pf?r~m reco
nheço a impossibilidade; se isto se admlttlSse, se
goir-se-ião i~finitos inCOn\':enientes em damn~ des
ta classe de cidadãos . . Portanto sustento o ,art1go &ai 
qualestá. · 

Ó Sa. CLEJIBNTB PEltnia& :.;;_Sr. presidente;quan
do 'pela -primeira· vez setr~tó~ · desta mat~ria, e~ 
apresentei uma emenda ao artigo do pro)eeto_ on
ginal: pela qual eu conservava o juizo dos orphão·s em 
todas as causas cíveis, ou elles fossem autores ou 
réos, . . ._· _· · 

~ No projecto .· -original achava-se abolido. !ot~l
mente o·fôro dos orphãos, e sd se guardava .a JUrls-
dieção administrativa deste juizo. .. _ _ 
Eu · f~J.i - de voto c0nt~a.r!o, e 0tiereciu~~ em~nd~, 

querendo qne_ se eonse_ry~sse tambe~ a parte Ct>n: 
tenciosa; e a razão, que tlVe:para assun pensar, fo1 
a·que ex pendi então nesta casa, consi~erando o fôro 
dos orphãos causal; e não pessoal. 

Entretanto appareceu no meio da discussão um 
parecer medio entre estes dous extremos, otiereeen
ilo-se uma emenda (creio que .por parte _do _Sr: Ba.,_ 
ptislâ-Pereira r para qüi~··se conseryasse a JUr.Isdieção 
contenciosa para as causas . nascxdas dos .mvenfa
•ios e partilhas dos orphãos; e é sobre esta emen
da que foi redigido o artigo em _discussão. .Eu me 
conformo com estt:lparecer, que julgo concilia tqdas 
as opiniões, e põe em segurança os bens dos orph~os, 
que é o ponto-principal .• _a que devemos pôr a m1!a; 
e Il_or isso voto·pelo artigo, salva a ;nova red~cçao. 

-Terminada-a-discussão por- sejulgar _ sufticle!lte, 
procedeu•se á votação, sendo approvado o artigo; 
salva a redacçãa. ·. . . . _ • . .. . ~ 

Tendo enlào o Sr. secretarto CostaAgwar dad() ã 
éamara as · illust~aÇões . convenientes sobre • as duvi
das suscitadas ácerca das emendas, ~elas .quaes . se 
havia redigido o art. 5o, declarou o. ~r. presidente 
que ·continuava a discussão interrompida sobr~ este 
artigo porém como não houvesse quem p~d1sse a 
palavr~. pnssoulogo á. votação, na gualforão appro
vados. o artigo e a · Pmenila do Sr. Clemente Pe-~ 
reira. _ 

, Entrou-se no 
u Art. 'j,o;..._Fica extincto o · jui1o dos ausentes, 

pa~sando a sua jurisdicção_ administr~tiva ·e ·!I c~n
teliciosll ' ·nas -.causas · nase1das dos . IDventartos ·.ou 
partilhas, ou conta do!n~uradores,- 'ou dos actuaes 
thesouréiros ao juizo dos orphãos. ·Os bens dos all:
sentes serão ·regidos •pelaS mesmas ·leis, que os dos 
orphãos~· » ' _ _ _ _ _ . ' · --
Posto .~m discussão, disse 

. .ô sit. 'Rocil~ Fauco .. ::...:.sr. presideui~, eu reciuei.;. 
ro a suppressão' deste arligo • . Depois' do que e.stá 
'venádo nest.a: lei, ~ eú o julgo · intéiramen_te · i~_util. 

Leu. entio;6 Sr. 1 ~ _S.ecre_~rio _3: seguinte . 
-;~··. • r ;.i !ziiÜIJA·· 

. «J>j~iio d~s _orpJiã~~-~ó pode_~~rr~c~~r ós ~l'.~s 
dos. ausentes, __ quando -os defuntos fallecerem.sem 
t!!stan}entó, ou _qullniiO..:_os h_erª~il()s : n~o : ti~.erem 
procuradores -presentes~~le~Rente: P~e•rt~~-- ·· 

Foi apoiádo~ óppondo~sê< . : . ' . . . · - i -

.. O··Sa; ,VutiÚBiao :-.-Depois do; que se 1deeidio n9 
.art.! 6~ :pareci!l'~q~enJáiO;deveria. h~ver.:'m~ q_!l~~~C) 
aobre ·este .arugo~ , '" ···= ... 

~Oi 
Venceu-se q11e ficav~ abolido o privilegio dos 

oi'phãos, . e que o juiz dos orphãos só conheceria das 
causas de inven~rio, partilhas, ou contàs . dos tu~ 
!ores... · . .· · ,_ 

Pois, _ senhores. havemos de ·fazer · uina. cousa no 
art. 6° e outra no art. '7° ! ·Não p6dé ser sem cahir-· 
mos em um absurdo •• ~ {O illustre orador faDou por 
álgum· tempo _sem se~ ouri~o pelo tachigraplio.);. 
Portanto voto pelo artigo tal--qual está. · · 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu tambem me· opponhó. 
a esta emenda, porém por. outro principio. Se ella 
prevalece, fica conservado o mesmo juizo .dos au
sentes. Uma vez que se não abolir na fórma da 
constituição toda a legislação actual sobre a arreca
dação dos bens dos ausentes, e se lhe não der Jlova 
fórma, não temos feito nada. Isto é o mes~o que 
dizer-se--conserve-se o juizo dos ausentes--o que 
éoopposto diametralmente_á constituição. 
- -0 Sa. CtEKENTE PEREIRA. :-como é que ha . de 

acabar este juizo dos ausentes por um simplesartigo 
de lei, sem se prover á arrecadacção dos bens res-
pectivos? ·- . -

Eu não sei como se póde conceber tal proposi
ção 'l . Uma.vez que se acaba com o systema antigo. 
e indispeosavel que se lhe substitua outro no·vo. O 
mais é derribar sem reformar. E então de que ma
neira so hãodea~recadarosbens _dos ausentes daq11i 
por diante? - . _c • '"'- '· 

Veio a este te~po á mesa, e foi lida esta 
-« . EllEND A. 

« Os bens .dos ausentes serão àdministrados e âr
recados pelas leis geraes, .ficando extineto o seu te
gimento particular e mais ordens a respeito.-Tei-
xeira de Gouvêa. » · · 
- Foi apoiada, ·e continuando a discussão, orarão ós 
Srs . . Clemente Pereira, Vasconcellos, • Vergueiro, ·e· 
Teixeira de Gouvêa, de cujos discursos nada alcan
çarão os táchigraphos,_ até q~e. julgada·sutllciente 
a . discuss~o. procedeu.se á votação, na qual foi ap
provado o artigo tal quàl na primeira parte até as 
palavras-ao juizo dos orphãos-e a segunda, que 
principia nas palavras-os bens dos ·ausentes~ etc., 
foi substituída pela emeuda do Sr.: Teixeira de· 
Gouvêa, ficando rejeitada a do ., Sr •. Clemente Pe-:.. 
reira~ , -
- = Terminado este acto,: teve à palavra, ~ dis~ .. 

-o ·sa: Tii~IRA n'E Gom.( :"-Sr.-presidente; an-
tes de passar"'se·á pàrte:da ordem ·do dia; •' per!Jiitta~ -
me que im lêa um parecer, que aquitenh~a' eom-_ 
missão de constituiÇão sobre as -duvida&;.queSê pro
puzerão ácerca dalei~tprovisoria'da'liberdade da im
prensa. Eu julgo : esla ma teria muito urgente, e por · 
isso •- peço licença para interromper~[ordem êlos tra-
balhos. -·· · :. · ·- ... : .,,,.. - · ,, . 
... Tendo a eamara __ asséiJLido a este · requeri~ento~ 

l~ti o dito senl!~r·o· segúJ.nte: ' 
': « PAl\ECEl\ 

: :; « ~oi. P,r~sent~ ,a' com missão ~e: constituição' o i pa
recer daquePaolltra·de: legislaÇão· (1) á~l'C(d~ ()ffi.i. 

~~~ t>c~:~;~~sd:J;r~!~~;õ~d·~~u~~~~h~j~~::t 
reged9r.cdo . ct:i~e,eclopr~~;oto.J.-":-~dojúizo ·dosj~a
dos sobre áduvtda, em '1JU~ eslavao·desedever; , ou 
~ão: éontin~ar,:lla e~~c!lção do pr~jecto.d~ ãs~mblé!l 

- (ÍLApresenbdo ~a . sessi~ de 1i de J~o~ .·····. .. . ...... ... - . - . 51 .. 
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20! SESSÃO ·•· EM ·19 DE·• AGOSTO DE 1826 -
constituinte· áeerea. dos abu<;os da liberdade da im
prensa. mandado eiecutar pro"Ví:oriamente pelo 
decreto de 22 de Novembro de 1823. - ·· .. _ 

a A commissão entende que se01elhante lei eStá 
ainda P.m seu pleno vigor porque .não obstante dizer 
aquelle decrelo que a lei regUlará provisoriamente 
até a installaçáoda assembléa legislativas, comtudo 
avança, que darã as _ providencias legislativas, que 
julgar mais convenientes, e ad~quadas, e como taes 
providencias ainda não forão tomadas, segue-se que 
a dita lei sobre abusos da liberdade da imprensa 
ainda se acha em Jlleno vigor, e por isso esta com
missão não se pói:ie • conformar ·com o parecer da 
commissão · de legislação, que suppondo haver ex:.;. 
pirado aquella lei, por se ter installado a assembléa 
manda que ella contínúe até que appareça a nova lei 
a respeito. • , 

<< Paço da carnara dos deputados, em 19deAgosto 
de 1826.- J. Lino Cou.linho.- Lucio Soares Tei
xeira de Gouv~a.- Bernardo Pereir-a de l rMcon
cellos. » · 
· Posto e!'t_e parecer em discussão juntamente com 
o da commíssão de legísl3çáo, \eve a palavra 

O Sa. Cauz . FERRElR~ : - Sr. presidente, a du
vida posta pelo_promotore' juiz de direito quanto a 
mim é "bem fundada, e merece uma declDracão da 
assembléa, visto que a letra do decreto, que fêz pôr 
em execução o projecto da assembléa conslituinte, é 
terminante( e dá motivo_á mesma duvida. E' ver
dade que do espírito do decreto deduz·se, que, em 
quanto o corpo legislativo não fizer uma lei. a qual 
seja sanccionada ·pelo poder moderador, está em 
vigor ·a sua disposição, com tudo isto ·não está ex
presso. e -claro na lei e por isso póde dar lugar a 
op.tra intelligeneia., póde haver quem pense de di
versa maneira 

EquaF : será o rneio de ac~bar cou'; esla iilcer-'
teza 't E• ::certamente uma declaracão do poder le
gislativo tal qual apresentou em-projecto a com
missão de legislação. · Os senhores · da com missão .de 
constituição pensão de differente modo, porém con.,. 
tradizem~se, quando, a.ffirmandó que este caso não 
precisa de. interpretação, explicão e interprelão o 
decreto~ e assim como o entendemos por esta ma• 
neira, não poderá haver quem o entenda de diverso 
modo 't Que certeza temos nós que esta seja ·.a in
terpretação, que todos dêm ao decreto? Portanto 
eu . ainda. estou pelo parecer d~ comxnissão de legis
lação, e quero que passe uma lei declàratorià. 
o,:~~~ c SouZA . FI\ANÇA: -Sr. presidente, logo 

que . S(f . pto~lamou - entre ~ós a constituição, . pro:-
- clamou-se .. tgual!Jlente a l~berdade da imprensa, ~ 

poz-se em · pr~t1ca sem le1 alguma que a restrin..,. 
gisse • . Proclarn~u-se a independeneía, e o impera
dor, então príncipe regente no Bra~il. afim de co
híbir os abusos de tao illimitl!_da liberdade publicou 
um decreto. pelo qual deu força a um ·o.u dous ar
tigos da lei, que as côrtes de Lisboa havião feito. 
Esse decreto foi appl'ovado pela assembléa consti~ 
t\linte, _ a , qual todavia dispunha~se aformar uma 
lei sobre , este objecto. • havendo 'já sido apresentado 
um ,.projecto, . quando subitamente roi dissolvida~ 
Publiçól,l·' éntão o. imperador esse _decret~, de que 
agora ~se tràta, mandando pôr em execução aquelle 
.projeeto; até · a .. instaUacão .· da nova assembléa._ A" 
,vista disto.conhece-se q:úe em rigor. nós t~mos duas 
leis provisorias sobre o mesmo objecto, que são o 
decreto JD.:\lndan_!io observar alguns artigos da.lei 
das côrtes ·de Ltsboa,- e o o~ro dando forçá-de lei 

ao projecto da assembléa con.stítuinte, .e ·então não 
baTerá necessidade de uma declaração do·. corpo;le
gis~ativo, quando ~__,:duvidas, que. se podem pôr ao 
ultimo decreto, nao se· reduzem-sómente a .essas; 
que expõe o juiz de direitoco ,promotor, mas podem 
tambem versar sobre a força deste decreto comparado 
com o primeiro 1 Certamente. Portanto eu me.con-" 
formo com a commíssão de legislacão, e julgJ' que 
deve intervir uma resolução do corpo legislativo ap
provan~o este decrew, até que se promlllgKe a lei 
respect1va.. . , .. . _ _ 

O Sa. VAscoNcELt.os: ..... Sr. presidente, eu náo 
~osso descobrir a razão porque o ministro da jus
tiça remetteu a esta camara a proposla do promotor 
e do juiz de direito do conselho dosjurados. nem 
lambem, ·sei, . qual fosse o -motivo · de semelhante 
duvida, porque o decreto, de que se trata, é .clà
rissimo, e não p6de jámais entrar . em,duvída. 
Se este decreto diz que a süa disposição duraria até 
a ·installação da assembléa, a qual daria as provi
d~ncias,_ que . entendesse justas na mate ria, e se . 
amda nao appareceu a·cto algum daassembléa con"
tendo essas providencias, . de que falla o decreto. 
como póde entrar em duvida, se o mesmo deet6\0 
eslá em vigor ? Que deveria fazer o ministro em tal 
easo'l · . 
- Dizer ao promotor e ao juiz, que tratasse de fazer 
executar o decreto, até que a assembléa o revo
gasse e não deveria remetter á camara semelhante 
próposta. -que não tem fundamento· algum, em que 
se estribe. Talvez a lei actual não agrade, e saben
do-se que o projecto. que está em discussão nesta 
ca~ara. Dà«? pó~e passar este anno; se queira· in
vabdar a le1 existente, para que os delietos da 'li
berdade da imprensa 'sejãojulgados pelas ordena.: 
çõ~s e leis .antigas. O decr~to~que aiioptou 2 ou S 
arttgos da l~1 das_ côr~ de Ltsb~:t, é decreto de que 
Deus nos bvre I (Apoaado, apoaado.c) Não póde ter 
execução · entre ' nós, e está revogado desde que, se 
publicou o outro, de qüe agora tra&amos . . Portanto 
to~no _ a d!zer ' que não posso atinar com o:verda
dem>_ motr~o de semelhante proposta. à qual devia 
~or . tmmediatamente desprezada pelo ministro da 
JUStiça. .. ·. , • .. -

Para que se procuraria a intervencão da camara 
em ~m negocio ~o claro 1 Seoho~e·s, a actuallei 
d~ --hberdade pa unprensa 'Ou boa ou má; quanto .á 
mtm . é· · excellente, 'os seus ·. defeitos são raríssimos -
vamos com·ella;não éentendida,:porquetalvez ·d~ 
agrade aos executores. porém o. seu.sentido ,é.bem 
çlaro .e manifesto; e o ministro podia múito.beui 'er
nos poupado. esta, discussão e o tempo; que se ha dê . 
gastar com este . objecto. Portanto declaro-méin
teir_amente contra o parecer ·• <Ia. c?lll!D}s~ãó _de ll!gis..: 
Iaçao1 e . ap~~o.v:o .(), <Ia ~e .co~stltmçao. () .caso não 
é (le tl~claraça~, nem· pr(;lclsa I~terpr,etllçâo< . ·· · - · 
. OSR. ·MA!lcos ANroNI_o ·. : . --. sr.pi:esíd~nte; - opr().;. 
Jecto de le1 sobre a ~be~d~de. daimprensaapre- . 
sentado . na asse~bléa ~onstl~umte· nãofóiporella ' 
a~provado, ~ por 1sso, dJssolVI~a aquella assembléli 
f?I n~cessano lJ.O go!erno dar U1Jla providencia prO: 
Vl. s .. ona . par ... . a.. -a tal. ba. r. · .. 0 .-. s abu. s .. os, que· }louves.· sem de. 
com.metter em uma ~o ampla' liberdade de im:.. 
prensa. Q1,1~ _f9i ess;(provide!Jé_ia t -' :·: · .- -~\ '_' ' 'i; ' ;,·, 

Foi m~dar. que 'se obsêi'"~se·~~se~iój~ct_o/c~iito 
se rossemsUlllada. Isto fo1 felf.<fpelo go'ferno~ 'e no 
decreto, quepublicou; ·veióa clausulaide'durar:só
mente: a sua : força ·alé"a -1nstallaÇáo:da;assembléa'' . . 
Logo pois ~4se_ installou o eo.rpo -l~~slativo :podia' ~ · 
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entrar:.emduvida, como de.facto.imtrou,-se aqoelle :<·0 Sà;:IEIXEOU.. nEGÓ~:-7--·Sr. presidente; este 
iecreto conl.inoava<a conservar a sua força;:e'muit() deçret~: ,qile, ,mandou:-obServar'- como lei o projectó 
bem fizerão -os seus executores depedir:exp}!eaÇão, da assembléa · constituinte, na .rmiriha o;»ínião é -
e muilo bem :obrou o ministro da jostiça em re- uma lei, como outra qualquer lei. Elle fOipromul
metter . para -aqui . as ~uas . rep~esentações; · po~que a gado Jielo imperador, quando, dis:~olvida áquella as
interpretaçãoautb.enhcadasleJSsópóde serfe1\a por sembléa, reunia em s1todos os poderes, como-era 
aquelle; . que póde fazer as mesmas leis. · - indisp·ensavel, . até ·que . se intallasse o corpo legis-
' Pois o ministro. p~d~ria r~spon.der a~s magis_lra.:, lntivo, visto qne · nós ainda não tínhamos uma lei 
trados, que ·. dundilo da ·· tntelligencta . da Ie1 ~ fundamentar. Logo, tem a mesma força, que outra 
cump.-ão a lei 1-:- Poderia ingerir-se em interprete, qualquer lei. E o que diz este decreto! dizqueo 
isto é, em legislador! Não certamente, logo 0 mi- seu effeilo dur:aria até á installação da assernbléa, 
nistro ·da justiça cumprio o seu dever e nós intre- que . da1'á as prOflidmcias legislatit:as, que jalgar 
terpretando e explicando a lei, cumpriremos o nosso; 'llwís contJenientes, e adequadas. F. estas províden-:
Eu entendo assim, e creio que a cómmissão de Ie- eiasjá forão dadas? . · · · · _: '· 
gislação pensou mui-bem.- apresentando este pro- ~ Não · por certo, e como se pretende meUer em 
jecto, que. na minha opinião deve ser discutido e duvida esta expressão da lei 1 Se nós tivéssemos at
approvado, . e remeUido depois ao senado, para ser guma legislação anterior a respeito da liberdade da 
levado á sancção imperial, visto que a lei, que es- imprensa que tivesse sido revogada por esse decreto, 
tamos a ' discutir, não poderá concluir-se tão cedo. aióda se poderia . duvidar, se depois da assembléa 
Este projecto da assembléa constituinte não é perfei..; installada ainda continuava o seu eft'eilo. contra 
to, eu 0 reconheeo e confesso, porém em quanto não essa antiga legislação, porém nós não temos tido a 
temos uma . lei.melhor, deve sei' observado. Por este. respeito, senão _algumas providencias provi-:
consequencía ·.· eu .. approvaria o parecer da com- sorias, e ·poder·se-hn jámais ~ntender que a mente 
missão de legislação; ·. . . . . . deste decreto .fosse acabar -com todas essas provi-

dencias logo que· se verificasse o acto da installação 
O Sa. SouZA FRANÇA : - Eu não poss~, Sr. pre- da assembléa f · 

sidente, onvirincrepar o ministro da justica por um Por outra quereria o decreto quo . facto da ins
acto justo é sabio do seu ministerio (.Apoiá do geral: tallação da _ assembléa ficasse a 1 er e . da im
ra lme111e. ) Pois uin ministro~ que envia a está ea: prensa sem lei alguma, quéa regulasse;-;a . a 
mar a as representações, que lhe dirigem os magis~ mesma nssemliléa désse novas provideliétâs, T rin
gistrados mbre duvidas nascidas da letra de mna guem o adruittirá. Por cQnsequenti"!l nenhuma de
lei, .tão-nécessaria como ·esta; h a de ser arguido, e claração se faz nece!;saria, não é precisa mterprPtaéão . 
íncrepado 'l De nenhuma maneira, ' antes deve re,.. alguma, pois qualqueroutrosentido, que- se dê é um 
cebe~ lo~vore~, pelo · z~lo, que mostra · pelo bem absurdo insupportaveL Por esta r~!_zão eu me aparto 
publtco" ' (Apowdo, · apot-ado; )_ Prouvera a Deus que do P.~ecer da . commissão de legislação. Entendo~ 
elles' nos · consultassem ·· mais vezes I ·· (Apoiado; que, visto se ter consultado a camara a este respeito 
apoiado.} Pelo contrario_ eu seria o primeiro a ar- se diga ao ministro, que a eipressão do _decr~to- é 

· guil-o, se elle, violando a constituição, se ingerisse t4o clara, e intelligivel que ·não precisa de iriterpre
em _explicar, e in\erpretar por qualquer maneira a tàção do corpo legislativo. equeporisso a camara 
lei, de que se trata, ou outra qualquer. (Apoiado, se não encarrega de a fazer. . . .. · .·· ~ 
apoiadQ.. ) • Demais senhores, o ministro não nos Suscitou-se porém aqui a lembrança de notar o 
consulto11· de móto proprio,foi _requerido por essas procedimento ôo minis~o da j~tiça. Eu me de
autoridades, . a ·que: compete · a . iospec(?âo . sobre o. claro ·•altamente. contra -semelha-nte .- idéa.Baslava 

. juizo. da-liberdade da imprensa, e por isso, ainda refléclir que o ministl·o, enviando-nos anépresen
que quizesse, não podia deixar de trazer nste nego- tações ·do Pt:esident.e .e . promotor · ~dó jri.!zõ dosju~ 
cio ã camara. Por conselfllenciaobrou p que devia rados, cumpno com um dever do seu cargo. (Apoiado, 
e J?àO deve ser ata:cado(Apoiado ge1·alm.ente ) •. · · · apoiado;) Que havia de fazer, qll&ndo~ foi" éônsul..: 

. En~r,and_~: agora· iio ass,tl.~p~o · priocip~~~ eui11~ ta do ·por · aquel.es magistrados 1 Eu digO' o-mesmo 
SlSlono JlleU .-voto. Embora: se diga que a lei é clara, que á· pouco ,disse um honrado membro, prouyera a 
isso mesmo · é interpreta,Ção~ porque. que seé clara Deiis'que os ministros consultassem muitás vezes. o .. 
para· u·~s; não~o é para'out"ios:.: é lei crioi.,ina1;· é lei co~o· l~gislatívo t ( Apoiadó; ,. àpoiado. J ·oü'i'':iõ.:.:""' 

. de ·~ muita· corisidéraçãó, ~e por isso)nesmo deve ser cónvenientes,-:;..9ue · ~ales ~é se~irião? ~ Né.!i'f!.Íi'n5.; 
explicada deuma t:r;laneiraterminantei Diz ella qtie antes· resultar1ao as melhores vantagens enl'pro .. 
o seu efftlito d1:1rariá até ã installação da· assembléa, veito danação, a que todos serviaiós; (•.Apoiado~·)•'· 
e · c~mo a~ assembléa está·instàllada póde~sejulgar ~ -.Voltando agora ao ponto principal;' digo que o· caso 
tér-se veri~cado aqu~ua· clausula;Diz~se· que· as pá~ presenle,não pr~cisa de interpretação da as~embléa, 
lavras, que.; se· seguem a essa clausu}ai .i~d1;1ze~ .a porque as palavras e ment~ do decreto ~ó ·têm um. 
entender que a. mesma clausula só verifléana dep<ns unico!:sent1do e ~ estão em perfeita< harmonia; tantó 
de · serem · •.. dadas ]]Ovas •• provideucias pelo corpo · I~ que ainda que • se lhes . queira .dar outra · qualquerin~ 
gislativo;·.,assim:parece; ·mas não,é:liquido e termi- t~lligencia; é impossiveLfazel-o ,sem, cabir :em·.ab• 
nante, .• e .: :portanto.· ~faz~se '1le_cessaria -u·ma exp~es!>8 surdo; .: Porl!lilto~ · approvo o :pareéer• da · commissãó 
declaração: do mesmo_ corpo.Jegislativo. ,, ... · ..•.. .. de . constituição. -: {Apoiado,apoia!l<J~l ·· · .. - •. :·> ··: 
· Eu já disse que•tambem podia enLrar em duvida · o --sa; r CLEum PEREIRA :-:Sr;: pr~sidente ·eti · 

se o dec...:eto, que mandou observar os artigos da lei SQU ' d~·:m_es111o ':;entin:le~.to ·qll~' <fillu!;tfê =t!êP:~~~Ç;~ ~· 
~as côrtes,!_de Lisboa. está ou· nãoelJl vigor,-'~ tudo que·' acabottde~·~ar·.e :vo~ p~l~ par.~cer_ttla';"'colll:... 
lSto póde ·trazer.comsigo ·nullidades,aoS processos, missão 'détcyns~tiJ:ÍÇÜ,O.' •. '~à cverdade bastá"~à SÜDples . 
e nós sabemõs- que. nullidade~ ·deste . ge~~ro eni -ma-: leityra: do'deel'eto·para:;recónhecer' qtie,'elle;~s!ã 'airí:O:< 

. terias . cr~~~;;~{!.! _ de~;: grav.es consequ~ncia~~--~.o .da ~ es~~~ ·-~ ~m_ - seu pl~no .. ~igoJ:; ,e~«i1lll§t~J5 :Ci:i~- · 

- ~~íJ~i~:~t~;~:á~i~;~~~;4lt!n~~~ -~~~~i~~:!~~~~~~:;?~~~~;~féÍ~d~; · ... 



camara dos Deputados -I mpresso em 07/01/201 5 14:27 - Página 9 de 11 

_o.ão se o Pót:!e dar ~ ouua' qualquer intellifelici.a fó~à · 'Vl'as do· decreto-'fazem ·depender á sua~ validade das 
desta.; sem se ·cahu em• absurdo:• e como·e .que se diZ providencias, ;que o mesmo eorpo legislatíl'o dér. _: · 
que o sentido ·é-duridosot -Pata' se duwidar·da in~ ,fEstas provi<tenciasnão se dão~ 'em íf()us-dias, nem . 
télli~encia·· genuína de úma lei, ' é • preciso que· o seu no in esmo: acto·da · installação da ·_âssémbléa ; ·,, le\'ão 
sentido;seja ambigtio, ·por outra que. ·se _·.· lhe possão mezes e mezes e tal•ez·annos: e como é-que se póde 
dar ditterentes sentidos 'sem· incorrer em ab!iurdl); imaginar que o governo ou ·a assembléa quizesse 
o-4ue não acontece no caso presente. Pois nós es- que, desde a sua installação, ficasse-a liberdade da 
\amos sem ·lei .· de imprensa desde a installação' imprensa livre . inteiramente de . qualquer lei, que a 
Pód~e jáltlais . conceber semelhante idéa ! Quaes· dirigisse 'l E ainda se díz que houve motivo de du-
sã() as providencias dadas pela assembléa, de que vida I _ ·· .. _ · · · :' · 
falla ' o decreto ! - Ainda não appareeerão; .e então Sr. presidente, não ha motivo de duvida para se 
poder-se~ha duvidar em boa consciencia, que elle fazerem outras muitas coúsas -expressamente .· pro- . 
conserve ainda toda a sua .forca ! · E ba de a assem- híhidas .. pelas leis e pela , constituição; mas houve 
bléa fazer uma explica cão do- 4ue ·não precisa ser grande motivo de duvida sobré este decreto. ,. Ta o
explicado 'l Ha de declarar o que já está tão bem tos e tantos escrupulos para isso e c_ooseíencia ·lar~ 
de~Jarado 'l De maneira nenhuma. Julgo pois que ga para o mais • . Estas consideracões dão-me · razão 
o parecer da commissão de constituição deve ser para s 11speitar. · -· • ' 
adoptado com prefereneia ao outro. {Apoiado.} Se eu observasse o mesmo escrupulo em todos os 

O SR. LJNO CõuTINBÓ :-Sr. presidente, eu não outros objectc:'s, eu talvez pródiga~asse louvores. 
Jlbs.so seguir o parecer da commi~são de legislàção: De um só rasgo de penna nós vemos postergadas 
Diz o d~creto -at.é a reunião da assembléa legisla.; muitas das nossas -leis mais ~agradas e isto sem o 
tiva, que dará_ as providencias qu~ jul~ar adeq'ua:.. menor embaraço ou remorso; ag~ra, a respei~o de 
das.- Logo nao se póde entender Jámats que o de- uma palavra deste decreto, levant.ão-se as duvtdas, 
crew devia durar a~ o acto da installação do corpo apparecem os escrupulos. Portanto, não me sup
legislatil'o, · porque o ~rpo ·legislati•o ainda não ponhão tão injusto ou leviano. ·. 
deu essas providencias de que falia o decreto. Quaes ._ Quanto ao mais, Sr. presidente, cu sigo o }Sare
são essas. providencias t Não será uma nova lei so- cer da commissão de constituição. O ministro bem 
bre a liberdade de imprensa 'l E essa lei já se pu- poderia ter-nos poupado este tempo que _lemos per
blicou ? Não: logo, porque se duvida? Não ba tan- di do: a camara não deve ser incommodada com es
tas determinaçãC? p~blica~as. em d~çJ,"etos, deJlois da tas pe}'guntas ociosas. , 
!'sse~bléa co~st1t01nte ser di.SsolYida e de CUJa ~orça o Sa.: LtNO CouTncuo :-Haverá algwna lei, Sr. 
JámaJs se duvtdou 1 _ · __ _ _ • · presidente, que prohiba aos funccionarios publicos 

Portanto~ não ha necessidade ·de declaraçiO al- perguntar a. qu~m lhes póde respondl:lr, sobre a in
goma: a lei está em pé, está viva, não está morta. telligencia das ordens que deve executar! E aq11elle 
O jui.zdé direito e_ o promotor Corão escrupulosos~ a quem competir responder, poderá .-queixar~se de 
mas o ministro .da justiça fez o sen dever, nem de-:- ser .incommodado com essas pergúntas, que lhe 
via.olJrar deoutra maneira: foi consultado sobre vão tirar o tempo 'l Parece-me que não: logo, por-

- e5te negocio, que não entrà nas suas attribuições e que se argue um funr.cionario, por ter obrado o que 
por iSso o enviou a esta camará. Obrou muito bem. devia ., . . . .- . . _. · 
{Apoiado, apoiado.) . . Se os empregados publicos, quer ~a primeira or-

O Sa.' VASCOl'(CF..LLos:-0 que o ministro da jus- dem; quer ~ubaltern«?s, - vio!~o as ~eis e as;_tra&ão 
tiça de~ia e deve fazer é cumprir todas as leis e d~ sem a!tençao e respetto,_ seJao por 1~0 cas!Igados, 
eretos e~istentes emquanto não fossem expressa- mas nao devem ser argmdos, qua~d<?~ mostrao _von
merite revogados. Então q11antos · requerimentose ta~e ~e as executar ~om P.Ontualld~de. (Apomdo.} 
pergúntas .ineptas SE\ lhe fizerem, deve remettel-os Eu na o _me poss<! qu,etxar disso, queu:o-:me an_les do 
ã_assembleal _ . . ._ _ _ _ _ contrario. (Apoiado.} .·. . . . . ... , .. · ......... ·-.-_··.· 

-Nãó é só·. esta, Sr •. presidente, .são muitas. as leis .... Tomar o tempo-COIJ.!,,,perguntas . iiJ,ep~ I ~xalá 
próvinciae5'qlle _se fizerão .- depois-da· dissoluéão .da q!le _. ~ -n~s~o tef!lPO· ~~Ja, ~do eml!regado,e'!l !es-_ 
oonsli&:uinte e ainda· se não duvidou de nen"buma pi)Dder sobre a lntelbgeneta das.le,t! Se o. JnlnlSt~o 

-~ ;tÜ,1~:~':o~:~~~r~o d~.~~~~ts~~:~~~;oli ~; ~~~~:=~:~~~ -.~:!~~~~e:~~~i~~g~r~~~i(i.PS:~d~t 
r~~tpai"a , d~vjdar-se desta, eujas palav:ras são tão ~o caso pre~~nt.e cabe muito: bem 0 : princip~o : 
claraS e term1nanto~ ~ ; . _ . . · _ .· _ -Quotl abundat . fi~ .nocet-~ Portanto;' na o:. pode 

-Disse um· illustre· deputado _que . além 'desté de- jámais ser : justamente ~otado o.min!strocda _justiça 
ereto havia antecedeu temente sido pub1icado outro, por semelhar* procedtmento., (Apo~do_.) _ . · 
o. quarfoi ·confirmado pela assembléa constituinte. ·. O Sa.• Ci.~NTE 'PEREÍtu. :---0 ··ministro, _ senb.Q
Porém, ~se ·d~creto reduz-se a -nada por• sí-mesmo res;· obrou'~bem, -obróu o , 'que · devia. ' O promotor 
_po~: só-adoptou• um ou dous artigos da .lei•das cdr- fiscal e ·. o •juizde direito ·atirarão .igualmente hem. 
~s de Lisboa, os quaes >achão já , alt~rados: no pro.;. (Apoiado.) · Perguntárão• a· inte~lig~ncia ·da lei{ de\"~ 
Jecto que se tpandoll obs.ervar postenormente. • _· · _ se-lhe~rresponder.;.- Dl!vidario;;{se ·es~ .d~cretode!ia 

. PergUDto ~J.I: ,J)Oderá ser-alguem· ac~usado, jul- ~onti.n~a~ a ter · fórÇa .'depois -~:instaUa~o;dai llS;.: 

~=--- ·~-~-'~-·~- ~-a __ dd~- ;!~-
0

~_s_
1

~_ nl
0

_ ;r_:~~; :d_d:c::~~a~J!~- ~-~-- · f~v_'!J_,• __ --~---~--- ;·e ____ ·_'p_"v __ a::_-._ se __ :_ -~-:~_-_u_. s_ e,_
8

_ ,_·._n_n __ :s __ ·. __ 0_ '-_·_·~_;_.; __ ·_._· __ -_m_'_q_ara_.·_u __ ·.· ····e, ,_·._·~--- -.•-_ .. : ___ o_l'l· . ·-·--~--- ~_-_:: __ ,-__ ._._h_hd_.m_e.· ~!;) -\Q~Jl~_. pelos ar~os .do -proJectQ,da assemblea conrormesos pareceres. ;>_ , -;-· ' _, -~:- .. : , •·;:.'· c , , • 

'-~~s~~~~n~ -~ ;_Isto · seria'' a m_~()r , _das extrat:aga_n~ . , E que -deverià· ruertoqmiJl1s.tio,da\jati~ ·T~ Re
- - ~c!!!S.:;, e,~~o m,nd!t : se:Jembrao -:daqu.eUe, p~e1~ jeitant: proposta t · Decidii: isob~ :afd~d!1t ;,_·Não : . 

- - ~~§t~~ideJi~,··~~··~·-~~;prédsac~e·,~~la~~ =:ü~~~~~:f:;~~;4~~=;:~~~ 
çao alguma: do ·corpooleplàtivo; as ÍC)l'Jil•esTP-Ja- do·eo~o~urpa~or; do p~el'!l~la~vo:.;:~~~;) 
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SESSÃO EM. 19 DE AGOSTO DE 1826 205 
Eu não. pretendia fa!lar mal$ sobre esta assum- Portanto, cu considero C$ !.c projeclo do senado 

pto, porém, não pnde deixar de pedir a paJnra. só digno de ser ndoptado nesta eamara, 
para que n;w p;~J;so por um só momento o principio O Sn. 1\úlA:-Sc cu n11 primeira discussão desta 
de que somos incommodados e perdemos o tempo proiee:to ll}e de~larei ~!llra a s11a materia, por jul
eom tacs perguntas. (Apoiado, opoiodo.) g~l-o muhl e aw p~rmcJOsO aos nossos conctdadâos, 

Terminada a discusslo, por se julgar sufficient.e, na() posso de mane1ra alguma approl·ar o a•·tigo .em 
pr.Jcedeu-so á \'Otação, ficando approvado o parecer d\5cussão, porgue nell~ se oncena ~odo o projecto, 
da commissão de constituição e rejeitado o da de VIsto quo o arL1go segu1nte é uma Simples tleelara
legislação; e decidindo-se qne na conformidade do ção inteiramcme desnecessaria, porque o art. 7• da 
mesmo se rcspondCJ;Sc ao rnin istro da justiça, sem constituição é h~m elCp~e~so e claro. 
depeodtlncia de remetter se a resolução ao senado. Na minha opinião, senhm'Cs, o art. 6• do consti-

Pas~ou-se então ã 2• pftrta do ordem do din, q11e tuição não precisa explicação alguma, porque cn
era a 2" discussão do projecto de lei\remettido pelo tendo e sempre entendi que a proclamação de .que 
senado em declaração do arL. 6• § • da constitui- aqui se trata nunca teve for~a do lei, nem de\'O pre
ção. valecer contra a constiluiçáo, que foi promulgada 

m11ito tempo depois. A constil11icâo não fa:r. diffe-
0 Sn. SscaF.TAnJo CosTA AcmAn leu 0 1• artigo nmça; diz que silo citlauãUl; brazíléíros todos us na,.. 

assim concebido: cídos no Drazil: e porque razão havemos nós fazer 
« Art. 1.•-Devem julgar-se comprchendidos nos differenÇll entre aquelhl5 que e•l.aviio no Bruíl, da~ 

~ermos do art. 6•, § 1• da constituição do i1nperio o quelles que cstavao f6ra no Lempo da proclamação 
haver-se por cidadãos braziloiros aqueUr.s que, ten- da indcpcndencia ' lsl.o é fazer mal e não bem aos 
do nascido no Brazil e residindo em pab; cstran- nossos concidadãos. 
geiro na época da declaração da independencia, re- Diz o illustre depu lado quo este art. 6• da consti
grcssarão ou regressarem ao impt>rio depois do tuíçâo tem Cllusado du\"idas, quando se compara 
prazo de seis mezes, que lhes fôra marcado pela com a proclamação do impcrad(ir. Porêm, se todas 
proclamação de 8 de Janeiro dP. 1822. » as duvidas qne se quizerern in\·entar sobre qualquer 

Rompeu a discussão com esl.a discussilo artigo da constituição, ou de uma loi, nascer uma 
O Sn. lllAnços Al'CTO:'IIO,- Sr. prooídcntc, este outra lei parn a explicar; estaremos todos os dias 

projccto Iam um fim principal, que é e:rplicar 0 a fazer le1s declaratorias e nunca acabaremos de 
ar~. 6o da constiLuição, comparado com a procla- declarar mffieientemente a intelligencia da legis
maçiío de S. M. 1. de 8 d~ Janeiro de 18'.23. Tem !ação. 
entrado P-m duvida so aqnelks cidadãos brazileíros, Tem-se duvidauo, diz o illush'e deputado, porém 
nascidos no Braz.il, mas residenws em paizcs e~- wm-se duTidado muito mal, digo eu l 
trangeiros no tempo da proclama~ão dft indepen- Quem poderó admittir qils um artigo da consli
dencia, podem ser por 1aes considerados, uma vez tuieâo. seja entendido por uma. proclamação, feil.a 
que não regressarão dentro dos seis rnezes marca- multo antes da constituição? ])ornais, o art. 7• da 
dos pela proclamação de S. 111. o Imperador. constituição ·declara, quaes são aquelles,que perdem 

Eu julgo esta medida muito sabia e justa pol$ o fôro de cidadão brazileiro: acha-se por YCntura 
ninguem ignoJ'A qu.; ""m to~vs o• fllhos d'> Dra>:il, nllimarcado o cas.o denãocompat'(lcer denlro do~ seis 
ausentes, puderão regressar dentro daquelle prazo mezes da proclamação? Niio:eenLão como podere 
c por isso niio devem perder 0 fôro quo a cons titui- mos d m·idar ·que ~ cidadão brazileiro nato aquelle, 

- cão lhes eoncede. que tendo todos os· outros requisiws, deixou de rr.-
• Quantos, porque não puderão liquidar os setis gressar ao Drazil, dentro dos (} mezes mar!Aidos na 
cabedaes, deiiárão de obedecer ? E porisso hão de proclamação? . · · · 
incorrer em uma pena tão grave, como é a perda · Este art. 7• bem mostra por um argumento de sen
do íôro de cidadão? tido eontrario,quesão eidadã9s br'a'ZileirQs os nasci~ 

Qunntos não terião a nolicia desta proclamãção 1 dos no Brazil, que não tiverem incorrido na perda 
Quantos por moles~ias .e ou~ros impedimento$? Se do fôro ' e quacs são os moLivos, porque se julga 
porém deiJ::arão de· vir, podendo, ou po111.ue não qualquer incurso n~ta pena, O artigo ·ó diz; Por 
qui2essem seguir a sórte da sua patria, ou porque eonsequencia ou iião posso consentir que passe este 
se empregassem no serviço estl·angeiro; em tal coso artigo, nem me animo a· emendal-o. A con!itituição 
éstão cm:nprehe_ndido~ no art. 'Jo da constituição e é l>em clara, e esta explicação vaipôrdemáeondicM 
~om mm1.a. razao estao exceptuados por este pro~ muitos cidadãos, de cujos direiLos nunca' se pó de 
Jecto. quostionat. -
· Eu, Sr. prssidente, nunca duvidaria de conside-' Leu entao o Sr. 1°. secretario, 11or ter vindo á 

r a:r como cidadãos natos a todos ess~ hrazileiros, ~êsa, 8. sr.gilinte 
que sem ter iiiCGtrldo nas penas do"âh: '7• da con
stituição. deixarão de .. comparecer. dentro' dos seds 
metes, porque Jne parece" qu~. estão· comprebendi
(jos no e spírito do mencionado ârt; 6• ,porém~outros 
não tem pelui~do 'assim·; e para se tirar esta incer
teza, é que eu acho este projectomuito ul.il .. 

Demais, acaso o Br.nil \erá tàii grÍuiae ~ppía de 
tidadãof, .que pos!>a desprezar .. vs seu.~ nlhos .. que. o 
procurá o; ainda q~·o com alg~~ma deino!a.de ausen
eia 'l . NQs não . estamos nas circuinstancias .de des
prCZ!!~os os no!l5Ós _p.a.tpeios:., qu~ se"!}mlP.<! não 
aell_d,rao á v~z :da ,palra· q~e ·o.s . chamou:Ae~emos 
abnr QS DOSSÕS bt•ço$ e re~blil-os com,:~ irmãos ... 

« Arlig~ unico:· A, ·pena. comminadi\ na tJrocla;. 
rqação do 8 de~~a~eiro de.l823náo écomprebensiva 
daquoUes .. braz.tleuus, qu_e (!.chando-se a: llsse tempo 
f~ra ,_ do i!lll_l!lrio, se ~coJherã.\) a ellâ; ~upposto jã 
t l\;csse . e~p1rado o , prazo na ~esma pl"Qdamação 
determtnado, porl1m durante · a\Dda . a. ,luto. do inde
peildencia, -neom mesmo .. daquelles, que somente se 
recilllierão - depois .. do : 'rteonbecimentci '·desta·: e se 
j~~J.ificiltlilll, ou-rido O prqC~~!lctOr ela. toFô&' e' Sobe
.rant;fna~ional, qu~ ~Ié e~lA ép~ca dorccoube.cim~nto 
esliv&âó · ·IegiliJI!a~émc ' i.nlJi:OOidos. 71Jnimori<i.:· » ó2 ' --



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27 - Página 11 de 11 

206 SESSÃO EU 19 DE A.GOS~O _DE 1826 
Foi apoiada, a continuando a discussão orarão que a não querem executar, é que lhe descobrem 

pelo modo seguinte essas obscuridades, e essas duvidas. (Apoiado geral) 
o Sa. SoARES DA Roeu :-Tem-me certamente Portanto segundo os meus princípios não deve passar 

adrnírado ver este projeeto combatido, quando , eu nem este artigo, nem o projecto, nem outro qualquer 
esperava que clle foss~ unanimemente aceito. Aqui que tenha por fim interpretar a constituição. Ella é 
já appareceu ( e isto causa a minha admira~ão) 0 a nossa lei fundamental, vamos com ella. 
requerimento de um cidadão brazileiro, que ar.han- O SR.. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu jâ na 
do-se na hypotbese figurada neste artigo do projecto primeira discussão fallei largamente contra este 
não foi r.;conhecido cídadão nato, porque o governo projecto, c expendi quanto me pareceu bastante, 
o julgou comprehondido nos termos da proclamação para que elle não passasse a ulterior discussão, 
de 8 de Janeiro de 18'23. A camara não hesitou em Agora que se trata do 1° artigo, em que se compre
o reconhecer como cidadão sem a menor mingua hende todo o projecto, nada tenho a fazer. senão 
nos seus direitos, e remetteu para o sen:tdo· a sua apresentar novamente as razões, em que me funda
deliberação para alli ser appro,•ada. O senado;não só mento para o rejeitar. 
se conformou com esta resolucão. mas ainda fez Eu sigo a opinião do Sr. Maia, quando julga que 
mais, generalizou esta providência, e envia-nos este artigo deve supprimir-se, porém os meus pnn
agora um projecto de lei, para nunca mais se cipios são outros. Eu considero, senhores, este 
levantarem estas duvidas : e agora diz-se que esta artigo cQmo inconstitucional, por qualquer ladoi 
lei é inutil, n perigosa! porque o contemple. Será isto uma amnistia gera 

Eu me admiro com muita razão. E' inutil t Pois concedida aos brazHeiros incursos na pena da pro- _ 
já não foi esla camara consultada sobre isto ? Para clamaçào do 1823? Porém, se é uma amnistia, só 
mim certamente não ha duvida alguma que a pro- compete ao poder moderador o concedel-a, como é 
clamacão niio limita a constítuicão, e que se expresso na constítuicão art. IOI ~ 9°. Se Él uma lei 
aquellà proclamação teve forca dê lei penal, já declaratoria, c:omo jóde ter etJeito retroactivo 't 
expirou a sua disposição, e deixôu de ter vigo1·, logo Será isto conforme a constituição 't A proclamação 
que se publicou a constituição : porém para outras foi publicada no principio do anno de 1823, ern 
é pt·eciso uma lei declaratoria. e tanto que já aqtti 1824 jurou-se a constituição, que nos rege: já esses 
th·emos um requerimento sobre esta matel'ia, e cidadãos incursos na pena da proclamaciio havião 
estou certo que teremos mais outros. Portanto estou perdido o fôro, por haverem desprezado a voz da 
que passe este artigo. patria, e terem alguns Cfl~gado a rebellal'·se contra 

o Sll. MAl,\ :-Sr. presidente, quando eu me e lia, e como é que em 1826 ha de uma lei desfazer o 
opponho a este artigo, é porque considero a con- que estava feito, e de aJguma fórma sanccionado · 
stituição mais favoravel aos brazileiros ausentes, do peJn cQnstituição f Não se diga, senhores, que essa 
que aqui se quer inculcar. Como se pretende proclamacão não tem força de lei, porque ainda 
restringir uma regra estabelecida pela constituição quando liastassem os poderes ditatoríaes, de que 
sem clausula alguma! A constituição clisse por então estava revestido o imperador, como príncipe 
ventura, que aquelles, que não voltassem logo ao regente do Drazil, devemo-nos lembrar, que por 
Brazil, perderião 0 fôro de cidadão? o iJ!ustre uma lei da assembléa coristituinteforão confirmados 
deputado quer provar a necessidade desta lei com 0 todos os actos do governo, e que por consequencía 
requerilnento, que já appareceu nesta camara, e aquella proclamação veio a ter toda a força de lei 
sobre o qual se tomou uma deliberacâo, quefoi ainda quando a não tivesse antes. . 
remettida ao senado. • Argumenta-se com a impossibilidade, em que 

muitos estiverão, de voltar á patria, e . acudir ao 
Porém deve-se lembrar, ·· que esse requerimento chamado. Mas quem jámais póde duvidar que 

versava sobre uma hypothese muito ditJerente, pois aquelles brazileiros. que ti verão um legitimo im
duvidal'a-se, e com toda a razão, se o pretendente pedimento, não se podem julgar comprehendidos 
perdera o fôro, por continuar no serviço de Portugal, nos ... termos da proclamação ? Pois. para isto é na
estando nelle empregado antes da independencia. cessaria nma lei nova? Não é um principio · de 
J~ssa hypothese é muito ditJerente. Elle justificou eterna verdnde, uma regra de direito antiquissimo 
não ter tido noticia da proclamação, se não muito e declarado em todos os codigos, e em muitos 
tempo . depois tJa sua publicação. e ter-lhe sido lugares da nossa legislação, !{Ue o prazo não corre 
absolutamente impossível rE'gressar logo, . pois ao legitimamente impedido? Sl'. presidente, quando 
eslava em Cabo Verde no lugar de ouvidor. Portanto se apresentar um brazileiro provando 0 legitimo 
desse exemplo nada se póde concluir. impedimento, que obstou ao seu regresso, se acaso 

O Sn.. TEIXEUu. ns GouVÊA :-Sr. presidente, eu se lhe negar a admissão no nosso gremio, fazer-se
-voto contra o art; lo pela mesma razão, porque lhe-ha manif~sta injustiça, e aggravo, porque esse 
votei contra o projecto, pois neste artigo se com- brazileiro, que·assim tenha provado não ter podido 
prehende todo o projeclo. Se a constituição é clara, absolutamente regressar, é tão brazíleiro, como eu, 
se ella nenhuma ditJerença fez entre cidadãos que sempre estive no Brazil ainda . antes de pro
ausentes e presentes, para que s~ hão de fazer leis clamada a independencía • . . 
declaratorias, e explica li v as '1 ·Deus nos livre de Se :porém · com este . projecto se pretende lançar 
abrir taes exemplos, senhores, porque então em pouco uin v eu sobre o passado e reputar. a todos os 
tempo acabava-se a constituição. (Apoiado.) Se se ausentes na mesma escola, nunca, Sr. presidente,. 
principiar a dar e~licações a este ou ãquelle artigo para isso darei o meu voto. Aquelles,- que ou por 
da constituição, em pouco . tempo temos outra egoismo e indifferença, ou por- desattectós á sua 
constituição, . ou . para melhor dizer está derribada a patria, deixátão de vir tomar parte na sua defesa: e 
constituição. (Apoiado, a.poi!'~o.} Senhores, eu acho, de corr~r a· !llesma sorte dos mais ~razileiros, não 
e sempre aclie1 a const1twçao, que nos rege~ bem · podem Jámais ser contados no numero dos nossos 
clara em ~od()s os seus artigos, el!a não, precisa I concidadãos, não só . em: pena 'cia _sua ingratidão~ 
commentar10s,e Interpretações. {Apo&ado.) Aquolles, mas até porque elles mesmos renlinciarão por este' 
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facto a todo direito, que poderião ter á sociedade 
brazílica. Estes são os meus sentimentos, e por 
isso voto contra o artigo. 

corrente mez, e as consnltas do conselho da fazenda 
que os acompanhavão1 relativas ao estabelecimento 
de uma junta de gratificação de diamantes na pro
vincia de S. Paulo, e de uma mesa de despacho, e 
de. ~rrecadação de dir~itos na povoação do norte~ 
SUJeita A alfandega da V!lla do Rio-Grande do Sul, e 
cumpre-me participar á V. Ex., para , que suba ao 
~~)Ohecimento de S. ~· o J~perador, que a camara 
Ja lhes tem dad<J a dev1da dueccão. 
. Deus guarde á V. Ex. Paço dá camara dos depu
tados, em 19de AgostO de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. - Sr. Visconde de 
Baependy. 

SessAo em St de Agosto de ~ 8S8 

O Sa. CLE![ENTE PEREIRA :-Eu voto contra o 
artigo, e para isso tenho dous motivos, cada um dos 
quaes é por si só sufficieote. Se este projeeto vai 
interpretar a constituição, como parece, em tal 
c<Jso é insubsistente e illegal este meio, porquP. o 
artigo da constituição, que elle vai alterar, ou 
interpretar, é um dl\Quelles, que se chamão 
estrictamente constitucionaes, e por isso não se 
póde alterar se não passados os quatros annos, e 
com as formalidades expressas na mesma consti
tuição, como é evidente á vista do artigo 1'78. Eis 
o primeiro motivo. Esse art. 6° da constituição 
tr~tta dos direitos políticos e individuaes dos cida-
dãos, e por isSO é CODSlitucionaJ, e não póde ser PRI!SIDENCIA DO SR. PJ':REIRA D.l NOBREG4 
alterado, ou e~licado, senão pela maneira deter- , . 
minada na mesma constituição. Supponhamos _As 10 horas da _manha fez-se a chamada e acha
porém que podíamos interpretar este artigo, e que rao-se presentes 67 senhores deputados,_ faltan~o 
o meio legal era este, que se nos offerece: em tal por mol.e~tl)s !->S S~ •. Vas~oncel~os, Pedreua,_ Ret
hypothese digo, que a ma teria do artigo do projecto . n~ut, Brtcto, Stlva Gmmaraes, Pmto de Almeida, e 
é inadmissivel, como vou mostrar, e eis-aqui o I Silva Lobo. . _ . . 
segundo motivo. I Aberta a ~~ss!lo, fo.t ltda ~ acta da antecedente 

A ·. constituição no art. 6° não faz dífferença pelo Sr. s.ecretarto Mata, e fo1. approvad~. . 
alguma entre os cidadãos :presentes e ausentes ao lmmed•at~ente o Sr. Queuoz Carre1ra ~nv~ou á 
tempo da pnblicação da tndependencia, diz que 

1 
mesa. o se!! diploma de deputado pela provmc.1a do 

todos os nascidos no Brnzil são reputados cidadãos 1 Ceara, ultimamente recc~nd~ .d~ camara d~~; c~dade 
brazileiros, e no artigo 7° mostra as exccpções desta 

1
• da Fortaleza, o qual fo1 d1r1gtdo á commtssao de 

regra. Logo só aquellas, e não outras excepções poderes. • 
devem prevalecer, sejão ellas quaes r orem. E porque j O Sa. TEIXEIRA DE GouviA . pediu licença para 
ra2ão havia-se restringir o art. 6°, quo é tão claro e 

1
. lêr o seguinte · 

expresso? (Leu o art. 6° da constituição.) Como é « PARECER 
que se quer duvidar que aquelles, que estavão . . 
ausentes, teohão conservado o seu fôro? (Apoiado, 1 « A commissão de poderes vio o diploma .do 
apoiado.) Se elles por facto& posteriores mostrárão Sr. Au~nsto Xavier de Carvalho, deputado pela 
animo de niio seguir a causa do Brazil, então estão província da· Parahyba; e como o achou conforme 
comprchendídos no art. 7°, que diz .... (Leu o á acta, e esta á lei, é de parecer, que o Sr. deputado 
art. 7.0 ) Portanto se ha algum cidadão, que por póde tomar assento. 
justo impedimento , deixou de vir tomar parte na « Paço da camara dos deputados, 18 de Agosto 
defesa da sua patria, nunca se poderA dizer ter de 1826.-1-_ucio Soares Teixeira de Gouv€a.-Ja
perdido o seu fôro, e se o governo o não quer nuario da Cunha Barbosa.- N. P. de C. Ver
admittir como tal, obra injustamente, e faz violencia gueiro. » 
a esse cid~dão. Porém a9ue.ne, ·que P?r factos Sendo este parecer Dilvamente lido pelo Sr. Costa 
mostrou -nao querer ~~her1r a cau~a da mdepen- Aguiar,-e approvado segundo os termos do regi
denCia, nenhuma r.11zao tem. d~ queJXar:se, porque manto; foi introduzido-com as honras do estylo o 
e!le. mesmo r~n.unclc;>U aos d1re1tos de c1da~ao. b:a- Sr. Augusto Xavier de Carvalho, e depois de prestar 
ztletro, e esta mclu1do no art. 7° da constJtmçao. o juramento tomou assento ~ entre (lS mais senho-
Po.rtanto quer de uma, quer do outra fórma, eu res. ' 
votarei sempre contra este artigo. . _ . Passou-se logo â I• parte da ordem do dia, e en- . 

Tendo d!ldo !1 hora de levantar-se_ a sessao, cr trou em discussão o art. so da nova redacção do 
Sr.~ Custodto D1as propoz a _prorogaçao, afim de projecto de lei para extincção do fôro pessoal, que 
ultimar-se o debate, porém na o sen~o esta proposta era assim concebido. 
approvada peia ca~ara, o Sr. presidente declarou « Art . s o_ Ficão supprimi'dos os juizes de fóra 
prorogada a dtscussao. · d · • h. d 1 · • . ' o mesmo senhor deu para ordem do .. dia 21: lo, a on e os a. tornao o-se e e~tlvos, e nunca este 
continuação da discussão do projecto de lei sobre car~o po~er! ser occupad.o conJuntamente com ou-
a ·. abolição do ,fôro ·pessoal: 2°, a . continação" da tra JUflS~tcçao. » . · . 
discussão adiada sobre o projecto de lei declaratoria Falln.rao sobre este artigo . . . 
do art. 6° da constituição :3°, dita do parecer adiado O Sa. CLEMENTE PEREIRA:-.,.. Eu peço a süppres,;. 
da commissão . de · fazenda, leitura de . outros, e são deste artigo pela maneira, porque elle é conce
segunda leitura de project.Os e indicações •. Levan- ,bid. o. Pr.imeiram.ente crei.o ~e ... ~qui seu.·ão trata dos . 
to u-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José Ricardo juizes de íóra ,do geral, mas dos juizes de fóra. dos: 
da Costa Aguiar de Andrada, secretario.-Fran-. orphãos. •• · . ·. 
cisco Gomes- de Campos, .o redigiu~ · • . Foi interrompido por ~guns senhl)r~. que àftlr;;, 

__ márão haver e~ de copia ou d~ imprensa neste aT• 
RESOLUCÃO DA CAMARA:' ti~o., pois;segondo a redac~o. que a .commissão de 

·• · · · · · leiS.reg.ulamentares '!la~ia ; feito, aehavà-se a ·pala• 
Dlm. e Exm. Sr~..:...F~rão . presentesA t•.aaut~ : do~ vr~dos orphãos -"-depois-de-juizes de fóra.:-

deputados os do~s :otlicios de V. Ex;_ d~ 16 e,].,'7;dQ: Rlog~. cpntinuou. . _ · . . 4 
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' ·O -SR. CLEMENTE PEREIRA :-Pois bem: se já está 
vencido tudo, o que d~ respeito ao juizo dos or
phãos, não sei que necessidade ha de semelhante 
declaracão neste artigo. 

Nós iratamos de exprimir nesta lei os juizos, que 
devem continuar, ou acabar, e não dos juizes que 
devem haver, nem da maneira, porque hão de ser 
nomeados : isso é objecto particular de outra lei-. 
Da.mesma sorte q11e se não designão aqui, quaes 
hão de ser os juizes, que hão de conhecer das cau
sas de razenda publica, etc. tambem não teruos mo
tivo para indicar o modo, porque hão de ser eleitos 
os jnizes, que hão de administrar os bens dos or
phãos, segundo o vencido. 
· Esta lei não é de creação de juizes, mas de extioc

ção do fõro pessoal. Eis o motivo }!Orque apresento 
esta emenda suppressiva. 

Dito isto, mandou á mesa a seguinte 

cc EMENDA 

c< Proponho a suppressão do art. 3. o- Clemente 
Pe~eira. » . 

Não foi apoiada pela 3• parte da camara, segundo 
se havia veu~ido. 

O SR. TEIXEIRA DE GoUVÊA : - Senhores, eu não 
approvo a redacção deste artigo, porque assento que 
não está bem 'Claro, e adequado ao vencido nos 
antecedentes, porém a sua matcria é necessnria e 
essencial. 

Conforme o que·se tem vencido o juizo dos or
phãos está dividido: a parte contenciosa passou para 
o fóro ordinario, e a administrativa conservou-se 
nos juizes privativos, e segundo a minha opinião, 
apoiada por uma consideravel maioria desta ca
mara; este administrador publico, dos bens dos 
orphãos deve ser eleito dentre os homens bons de 
cada um dos districtos. 

Agradou juntamente que este cargo não fosse 
accumulado a outra qualquer. Portanto bem se vê 
que este artigo desempenha esta dout,tina no seu 
espírito, posto que, conforme ' está redigido, não 
possa agradar, e é por isso que eu voto porelle, 
salva a redaccão. · 

O Sn. BA.P;ISTA PEREIIU:- Eu voto contra a I a 
parte deste artigo, e a favor da 2•, emquanto dispõe 
naguella que os juizes dos o:-phãos . sejão electivos. 

Quando, Sr. presidente, penso com reflexão sobre 
-os tristes effeitos da. má administração da justiça e 
das causas, que os produzem, vejo quão difficil ob
jecto seja a sua perfeita reforma, porque as paixões 
hão de st>mpre dominar o homem ou mais ou menos, 
o _patron~t.o terá sempre assento nas côrtes, e o 
crtme mu1tas vezes se rebuçará com a capa de vir-
tude. _ . 

-VejaQ1os pois em primeiro lugar, o que se pl"e
tende em um juiz. Sciencia e probidade, eis as 
grandes molas da justa e devida exec.ução das leis: 
sendo isto assim, como se conseguirá o primeiro que
sito em um juiz ·inteiramente igno·rante dos pri
meiros rudimentos do direito? A isso óuço 'respon..; 
der, que temos muita gente instruída; que um 
inventario é cousa mui simples, e que não falta 
quem aconselhe. 

Poucos lugares do Braziltenbo :eu na verdade 
eor~ido;porém a julgar pelos do meu conhecimento~ 
cre1o · enganados ·os que· suppoem abundancia · de. 
gente versad~ em legislação; porque á excepção 
das grandes cidades,: onde · se poderá "encontrar ai..: 
guns, ha delles inteira falta nas villas; portanto 

vamos mal por esse lado. E' simples objecto· um in-
ventario! · 

Sempre me opporei a essa idéa; se elle se limi
tasse á descripção de bens, e sua avaliação e divisão, 
então nesse caso eu proporia um conselho de famí
lia, como em França ; porém não acontece assim 7 

havendo muitos incidentes, para cuja decisão é 
int~iramente indispensavel o conhecimento das \eis; 
e supposto a nossa legislação orphanologica seja 
mui boa, e clara, com tudo não o é tanto, que não 
estcjão as nossas estantes prenhes dos seus com
mentarios. 

Quem será o inventariante, se um procurador 
pódc prestar juramento, que dividas se attenderáõ, 
se terá lugar a licitação, que bens entraráõ á co I
lação, e mil outros incidentes se apresentão, os 
quaes excluem a sufficiencia de qualquer juiz, a não 
ser letrado; pois a nossa legislação complicada, e 
confusa não é objecto de conhecimento geral. 

A. vista pois do que tenho ponderado, tamboril 
caduca a razão, em que se escora o arligo. Não falta 
quem aconselhe 1 

Aqui pasmo eu, quando me lembro dos tristís
simos clfeitos de tal providencia. Que viagem fará 
um cego conduzido por outro? Quaes esses conse
lheiros, Sr. presidente '1 Um escrivão, um t•abula 'l 
Que será do JUiz e das partes, quando o escrivão~ o 
rabula o dirigirem? E serão os illustres deputados de
fensores de tal artigo, e que têm servido na magis
tratura, tão _esguceidos do que observarão nos seus 
lugares, quando dellcs ausentes por dias, adminis
trava justiça o vereador 1nais velho '1 Eu os convido 
á recordação do que então se passava. 

Emquanto á probidade do juiz, eu não sei que 
argumento s~ póde tirar para que um homem igno
rante tenha mais probidade, do que o instruido; e 
quantos elementos de paixões se não dão no juiz 
contt.rraneo, ligado, · com familia, parentes, nxas 
particulares, e outras muitas cousas, de que está 
isento ao menos por muito tempo o_juiz que 
vem de fóra.? O proverbio- justiça de Macacú
tem nascimento nos juizes electivos. 

Demais Sr. presidente, !\Caso ignora alguem, 
como se fazem essas eleições'! Entra ahi por ven
tura em linha de conta a maior probidade 1 Não, o 
dinheiro de cada um, a amiz&de, os presentes, etc. 
são a grande mola: deixemo-nos pois de supposições 
falsas. 

Castigue-se o juiz letrado, quando elle de\inquir, 
e não vamos fazer miseravel a, triste condição dos 
orphãos. Approvo a 2• parte do artigo,' pois que 
conhecendo .o muito, em que tem de cuidar um juiz 
de orphãos, acho prudente ·que elle s~ja separado 
do defóra do civil e crime; e neste sentidv manda
rei uma emenda. 

o SR. LINO CoUTINHO: - Eu me levanto para 
su~tentar o artigo, que não deve ser supprimido por 
motivo algum. Já passou nesta camara que ojuizo 
dos orphãos deveria ser dividido em duas partes, 
qúe a parte · contenciosa passaria para as justiças 
ordinarias, e a administrativa ficaria reservada ao 
juiz · pri~ativo, e · portanto· o artigo está segundo o 
vencido. (Leu o artigo.) ·· · - '· 

Visse um íllustre deputado que dE.'ve:ser suppri.., 
mido porque nesta lei tTata-se de extinguir . fóros 
privilegiados, e não crear juizes. 

Logo, digo eu, esta. lei não ter,ã vigor, emquanto 
não houver outra, que deteimin'e'esses novos juizes: 
.e p~~a q11e esta cleP.~ndencia 'l-Para _ que fazer uma 
lei,-que só póde ter ' execução; depois q~~:e se ti&er 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27 - Página 3 de 16 

SESSÃO E~l 2L DE AGOSTO DE 1826 !09 
outra lei? Logo que uma lei regula um novo me- · homens mais ignorantes para se~elhantes .em-
thodo de julgar. ou administrar, dev,e. tambem pregos'? . 
lllarcar as pessoas, que' hão de exercer_essa nova O que se disse foi que não devião ser nomeados 
autoridade. Do contrario não temos feito nada. . homens de fóra dos districtos. Quem poderá emba-

Portanto o ortigo tem aqui o lugar, e está mutto racar se a eleicão recahir em um jurisconsulto, ou 
bem. Part exercer esta parte administrativa é muito qu·alquer outFO homem letrado 1 
bem pensado que se escolha um home~ bom. que O que se quer é qu~ não baja dependenci~ des_:;a 
trate das p:.!ssoas, e dos bens dos ()rph<l:IJS: e para qualidade para ser eletto, e que por tal mottvo nao 
isso não se precisa a sabedoria de!!'~ jurisconsulto. seja chamado .um home~ de fóra. Além. de que ~u 
Nós ve~os que em Inglaterra os JUIZe~ de paz fa- não posso cons1derar um JUlgado no Braztl, q~e nao 
zem mais, dó que os nossos letrados. . tenha - ao menos um homem capaz de servir .este 

Nós precisamos mais de boa moral, de patríotls- lu.,.ar tal qual fica daqui pot· diante; e se existe, 
rno, e do verdadeiro civismo, do que de profundos então nem póde ter homens para a governaoça. 
conhecimentos de legislação principalme~te sobre PQrém nós vemos que em todos esses districtos 
esta ma teria d.e orphãos, que com~ confessao todos, sempre apparecem homens mais ou ~~nos aptC?s 
está bem expltcada pelas nossas leis. . para os lugares do conselho, e para Jutzes ordt-

As r;1zões do illustre deputado, que acabou de narios. . 
fallar, serão mui boas, porém não me. c~nvencem, Portanto a falta de luzes não é tão grande, eomo 
nem me movem ; e es\.ou firme na opm1ao, de que se inculca. 
para exercer a par~~ administra ti v~ d~ juizo dos o SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, mui 
orphã~s não 5e precisa nenhum sab1chao: o que se bonito acho, quanto se tem dito em OJ;lposição aos 
quer e um homem .bom, honrado e patnota. Por- meus argumentos porém cu dou mmlo peso aos 
tanto defendo o arttgo. factos, e leio com 'criteriÓ essas theorias do tempo. 

Veiu á mesa, e foi lida esta Eleição popular, chamão muitos, e que vemos nós 
na maior parte dellas? « E!lENDA 

« O juiz dos orphãos continue a 
pelo governo.- Baptista Pereira. » 

Pense quem quizer: homens de probidade dizern .. 
ser nomeal!o os illustres membros. são os nomeados do po\'O·; é 

um engano, Sr. presidente, o ouvidor é quem faz 
essas nomeacões, e como quer; e so só em taes 
clcicõcs ha probidade, mal do nós, que fomo:ijuizes 
sem· esse sacramento 1 Abrão-se os autos e livros 

Não foi apoiada pela 3• parte da CO;ma~a, e , con
tinuando a discussão sobre o artigo, ttverao a paln-
Vl'a findos das villas de Campos, Macacú, e 1\lagé, e os 

O Sn. AL)lEID.-1. E ALBUQUERQUE:- Eu sou obri- de suas" camaras, e entio qualquer se convecerá da 
gado a sustcntàr a doutrina deste artigo, por estar utilidade dos juizes electivos; emquanto a edu
convencido da sua utilidade,· posto que me não com- cacão, instruccão, e costumes forem os do presente. 
prOIIli!tlO a defender a sua redacção. tluem erão no principio da monarchia portugueza 

Na verdade logo que se assentou que a parte os juizes 'l _ 
administrativa do juizo dos orphãos fosse separada Todos sabem. que os homens bons; e porque a. 
da parte contenciosa, é indispensavet prover~e creação dos juizes le~rados 1 . . 
sobre as pessoas, que devem exe~cer ~ssa auton- Não fói a. requerimento dos póvos, que ate se 
dado administrativa; e quanto a mnn nmguem P~- sujeitarão a coneorrer para a sua subsistencia, por · 
dcrá melhor desempenhar este encargo, .senao evitar os abusos filhos da parcialidade, do parert· 
pcssoas eleitas dentre os homens bons das vlllas e tesco, e da ignorancia 't · 
cidades. - · Ni~guen~ o ignora. Não .s_e ent_?nda que e~ exc!uo. 

Não digo que esses homens serão . iropeccaveis, a eXlstencta de . homens mstrutdos em legu;laçao ;_ 
porque em fim são h?~ens, ma.s s~stento que serão 0 que digo é que são poucos; e eni quanto á probi.:. 
melhores do que os·Julzes de duelto; porque esses da de, tambem se da em muitos e muitos juizes· 
homens têm mais interesse na conservacão dos bens letrados. . 
de orphãos nascidos no mesmo paiz, • e filhos de Não nos illudamos, · senhores, muitos de nós 
pessoas do seu conhecimento; tratão mais de con- temos sido testemunhas dos mãos effeitos, e resul
scrvar bom nome na terra do seu. domicilio, e tados de taes julgados: ainda não é tempo, elle 
pódem melhor inspeccionar a administ~ação dos chegarã, mas de vagar: por ora limitem-se os 
bens dos orphãos; o que não acontecera com um nossos esforcos a não deixar o crime impune, a 
juiz vindo de fóra, o qual, ainda que tenha as me- esperar do governo · o abandono desses indignos 
lhores intcncões, éa cada passo illudido pelos tuto- ministros, que desgraçadamente occupão os lugares 
res e curadores, por não ter d'elles e dos bens dos de justiça, onde aviltando tão nobre lugar Co~? i!- sua 
orphãos antecipado conhecim~nto. . : . pessima conducta, escorc~and? os povos, ourt:_Itào, 

De mais estes homens assun eleitos para JUizes e desesperão; mas q.ue mfelJZmen te ess~s sao os 
dos .orphàos ficão responsaveis pelos abus~s _e escolhidos, os preferidos, e os que pretermd~ aos . 
ommtssões, e tambem as camaras, queos nomearao probos, e honrados, nos ·obrigão a lançar mao _de 
se não os responsabilizarem; e as carnaras devem um remedio, qufl me parece peior do' que a molestia. 
saber da sua conducta para os corrigir, ou denun;. O Sn. CLEMEI'I'TE PEnEIRA:- Tem-se . appresen-
cial-os á autoridade competente. . tado -aqui grandes·argumentos; e tem divergido as . 

Por consequencia o artigo não póde deixar de opiniões, se o juiz dós orphãos déve ser letrado~ se 
passar, com salva,da redacção. . . _ d , d 

Disse um homado membro, que taes lugares na o não, se deve ser nomea o pelo governo, se . eve . 
pódem ser servidos por homens ignorantes, e que ser eleito pelo' povo, . ··. • .. . .. . . 
ha terras, em que se não póde achar um só homem Tem-se sustentado que . para desempenho deste 
para os occupar. .. . · . lugar basta um homem probo, ainda que não tenha :, 

_Porém . acaso . alguem disse que sejão eleitos os . conhecimentos sobre • .legislação. 

58 
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, , Ora, será. · possível que se decida nesta camara, 

que é melhor um juiz leigo, do que um juiz letrado! 
l'oi" ventura a probidade e a honra estaráõ em des-
harmonia com as letras:? · 

Pois logo que -um homem tem letras, póde-se 
reputar ter perdido :1 virtude primitiv~ '1 Eu nunca 
tal ouvi 1 

Meus senhores, eu não tenho a menor duvida de 
seguir opinião diversa. 
. : Eu ·. digo que em 1hese mais razão ha · para se 
affirmar que o homem, que tem a sua razão illus
trada, e copia de idéas, possue o seu coração mais 
bem formado, do que um ignorante. 

Agora accrescentarei que aquelle, que possue 
conhecimentos na materia da sua profissão, no 
desempenho della consulta a· si, e aos seus livros, 
q.te o devem enganar menos, do que o rabula ou o 
escrivão,- a quem o juiz leigo vai infallivelmente 
consulta1·, po1·que emfim nada sabe do seu ofiicio. 
Em tal caso, perguntarei eu, quem é o juiz 'J E' o 
rabula, é o escrivão, que lhe serve de assessor. 
. Portanto eu não posso dar o meu consentimento 

para passar este artigo tal qual se acha; nem mo 
. accoromodo de maneira alguma com o principio de 
que um juiz leigo é em thcse preferível a un1 juiz 
letrado. 
. · O Sn. Cnuz FERREIRA:- Ao que tem expendido 
os Srs. Baptista Pereira, e Clemente. Pereira, eu 
accrescentarei os factos presenciados por mim, e 
que comprovão, o que estes senhores tem dito. 

·Eu fui ouvidor. e fiz muitas corrcicões, c nellas 
descobri. os abusos e prevaricações dos· juizes letra
dos e juizes leigos. Nunca, Sr. presidente, nestas 
correições se attribuirão aos juizes letrados as mal
versações, que se provarão, e eu presenciei a respeito 
dos juizes leigos. 

Eu fui achar muitQ.!_ bens dos orphãos em p<Jder 
de juizes leigos, causa que nunca observei nos jui
zes letrados: eu fui observar as maiores atrocida
des commettidas por esses juizes ordinarios, atro
cidades e barbaridades, que não constoujámais terem 
sido commettidas por juizes de fóra, nem outros ma
gistrados da vara branca. 

Sr. presidente, são esses juizes ordinarios, que eu 
vi .perpetrar toda a casta de desatinos, só para nu
trir . vinganças particulares ; são ellcs os que mais 
fome_ntão as intrigas entre as tamilias, são elles os 
que tratão de tirar o maior partido da vara, que se 
lhes concede por um anno, dentro do qual muitos 
enriquecem: e dahi vem a queixa continuada dos 
povos, e os innumeraveis requerimentos (alguns dos 
quaes têm vindo a esta camara) pedindo encarecida
mente,e com instancia a creaçà<> de juizes letrados 
nas terra~, que os não têm. 

. Portanto só póde sustentar uma semelhante opi
nião aquelle, que está em perfeita ignorancia destes 
factos, e do que diariamente se pratica nessas aldêas, 
e em a~gumas villas consideraveis. Direi ainda mais: 
nós já aqui no Rio de Janeiro tivem·os exemplo, e 
ainda sentimos o seu effeilo. . . . " 

. ~or muitos imnos o juiz dos orphãos desta cidade 
foi um homem leigo, e ainda ha pouco passou este 
ltigar. a ser occupado por um magistrado de letras. 
E como se acha o juizo dos orphãos, meus senho
res'! Esse juiz leigo ·em toda a extensão da palavra 
:cão roubou~ é u'ma verdade, mas deixou roubar, e o 
certo é que o juizo dos orphãos chegou a tal estado 
dê' miseria, que só daqm a muitos amios se poderá 
pôr na· sua devida ordem. . · · , · 

Portanto estou pelo qúe dis~erão os Srs._Cleriieiité 

Pereira e Baptista Pereira. O que se disse dos júizes de 
paz de Inglaterra não vale para mim; nem para nip
guem: nós. estamos no Brazil, não estamos em In
glaterra; por CIU tra estamos ag01·a a tenlar fazer, o 
que os inglezes íizerào ha duzentos annos. 

Ein uma palavra, Sr. presidente, o artigo não 
deve passar, quer assim como está, quer com nova 
redaceão. 

O Sn. Aum1D.-\ E ALBVQUERQUE:-Eu reconheço 
como verdadeiras muitas das razões, que expoz o 
illuslre preopinante, pOl'ém tenho a ponderar, que 
sendo 1·espon~aveis os juizes, e os que os elegerem, 
e sobretudo a camara do districto, se niio inspec
cionar a sua contlucla, nunca poderáõ elles abusar 
da sua autoridade, como fizerão até agora. 

Demais deve o mesmo illustre membro advertir 
quc,essas prevaricações, de que faz mençito, e que 
observou, poderáõ ser perpetradas pelo defeito, que 
agorase sanou, isto é\ porque e5tavão reunidos em 
uma só pessoa muitos poderes,que agora se separa
rão; c é po1· isso que neste artigo se }lreviue que 
este lugar de juiz dos orphãos não seja accumulado 
jámais com outra alguma autoridade . 

Logo que crn uma terra pequena um homem reu
nia em si tantus . podert's, como são os que a.nda 
tem um juiz ordina1·io do civel, do crime e orphitos, 
de nece~sidadc se de\'cm esperar esses nlmsos, e 
essas atrozes prevaricações. Porém feita a divisão, 
que está vencida neste projecto, já não podemos es
perar, senão os melhores r~sultatlos a hem dos povos, 
c! da classe dos orphãos em particul<ll'. JJe,•cmos 
pois ter isto muito em vista. 

Tendo cessado a discussão, por se julgnr sum
ciente, procedeu-se á votação, na qual foi nppro
vado o artigo. salva a redacção, a~crescentun~~-se 
a palavra- dos orpl1àos - depo1s das - os JUizes 
de fóra. 

Passou-se ao art. 9° assim concebido: 
cc Art. 9.0 - Ficão sem exercício, nem indem

nisa~ão os escrivães e mais officiaes, que servem 
por provimento tempornl'io nos juizos cxLinctos por 
esta lei, bem como os proprietarios, que t~m outro 
emprego publico. Os escriv~es proprielar~o~, que 
não têm outro_ emprego pubhco, sendo do JUIZO dos 
ausentes, passaráõ a servir no ju_izo dos orphãos, e 
sendo de outra. repal'ticão, no juizo da primeira ins
tancia do respectivo distl'icto, conservando os autos 
findos, é- escs·evendo uos pendentes. c lendo parte 
na distri huicão das causas novas. Cessa porém o 
officio, Jogo que o proprietario deixar de o occu-
par. » · 

Posto este artigo em discussão, não h ou v e quem 
se olferecesse a fallar, e por isso posto logo a votos, 
foi approvado. . 

Da. mesma maneira fürt\O approvados os seguiu- -
tes: · • · 

cc Art. 10.-0s autos findos, e os pendentes nos 
juizos extinetos por eslà lei, e. os pendentes nos 
juizos, em que a respeito dcllC\s ces~a a jurisdicção, ' 
passaráô ao juizo de orphãos, sendo-dos aus~ntes, e 
ao juizo ordinatjo ou de fõra, sendo de ~utro _qual
quer juizo, ficando nulla toda a contmuaçao do 
processo depois desta lei-, 110s . juizos ·ex ti netos, ou 
em que c~ssa a jurisdicção~ }) · . . . . . . · 

cc Art. 11. -Os autos findos ou pendentes nos 
juizos extinctos •. não sendo acompanhados d~ escl:i~ ' 
vão propriel~ri!l, !! .. !JS yt?nd~~.tes, a~ ~~~pe1~~ , A~s 
quaes · cessa"a ·Junsdicçao, setao· entregues 'aoprl-
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meiro escrivão do juizo, a que a jurisdicção se de- em todos os casos crimes, em que houvessem de
volve, o qual apresentará os pendwtes_á distribui- Iinquido os soldados antes de serem alistados, ó que 
ção. Na falta de tlesígnação de primeirq. escnvão, é alguma cousa mais do que os crimes commettidos 
serão entregues ao mais antigo. A distribuição só se depois do alistamonto, e a experiencia-tem·feito co
entende ter lugar, quando ha mais de um escrivão.» nhccer, que a reclusão dos soldados nas cadeias pu-

Passou-se depois ao blicas, fóra dos seus quarteis, e da vista immediata 
« Art. 12. _Os militares do exercito, e os da dos seus ·chefes, sempre foi desfavoravel á boa 

armada nacional, não reformados, e os reformados ordem do serviço militar. · · " · 
militarmente empregados, não poderão ser presos 1\Iuitos soldados, que commetterão crimes de con
fóra de flagrante delicto, senão por cartas dirigidas trabando, e outros, em que perdião ó"privilegio do 
aos seus superiores ou commandantes, os quaes fôro, têm sido conservados muitos annos·nas pri
debaixo de ~ua responsabilidade os farão logo prcn- zões civis, eu conheci alguns, que por. haverem 
der e entregar á autoridade judiciaria. Esta dispo,. feito contrabando de tabaco. e cortado carnes, ja· 
sição é applicavel aos milicianos, quando os corpos zei:ão nas cadeias 2~- 3, e mesmo 10 annos á ordêm 
estiverem reunidos, e sempre aos majores e ajudao- da justiça, vencend(l soldo, e sem· serem sentcm:
tes. » ciados, o que não acconteceria, so fossem julgados 

Posto este artigo em discussão, suscitou-sEl vivo em f6rma militar. Se os soldados ficassem nos ca-
debate, em·que tiverão parte labouços dos seus quarte~s durante o seu processo 

civil, como determina o mencionado aviso de 31 
O Sn. CuNHA l\hT10S:- Nós temos, Sr. presi- de 1\Iaio de 17'i7, não perderião o caracter militar; ·c 

dente, legisla cão militar mui positiva solJre este não irião viver no lneio de faccinorosos, tratarião do 
artigo. A lei de 21 de Outubro de 1763 § 8• deter- seu fal'damento, terião o seu rancho para seali
minou que os militares sejão retidos nas prisões mentar, e não sahirião da cadeia poiores que re
civis, quando forem aprehendidos pelas rondas de crutas! 
policia, e alli conservados até se lhes formar a culpa, Tambtlm me lemlJro,. que, qnando se tratou do 
para com ella serem enviados aos seus chefes: tal é 
tambem a disposicfw !la cat·tn regia lle 23 de Fe\'e- art. 4° deste tlrojccto, não se tomnriio em conside..: 
reiro de 17'71 e itviso do 7 de 1\lar~o do lncsmo ração os paisanos, que se nchào alistados na guurda 
anno. '-' de honrt~, c tnmbem os officiaes, q110 lendo sorvido 

Leis anteriores determinnvão outro tanto ares- nas tropas da Ia linha, passarão para os corpos de 
peito dos criminosos do contrabando, t·csistoncias, milícias, uns, 0 outros gozão o privilegio do fôro 
etc. em auc 0 soldado nerde 0 nri\'ilo,.,"io do foro, militar, e parece, que esta lei pretendo disso esbu-

" ,. ... lhal-os? mas o av1so de 31 de Mnio do 1'777, olhando para 
as questões com maior circumspl'!cciio, c atten- Tendo o illustro deputado tenninado o seu dis-
dentlo a com•eniencia ela conservação" da disciplina, curso, enviou á mesa a seguinte 
declarou quo os soldados quo houvessem commet-
tido crimes antes de alistados, e nos quacs não << Ell~NP,\ 
gozão o privilegio tio fõro, fossem postos á ortlem « Os soldados, que forem postos á ordem das jus-
das justiças civis. conservando-se com tudo nas tiças civis, ficarão nas prisões militues. Esta dia
prisões dos seus quarteis, Como esta providencia posição. ó . applicnvel aos milicianos, quando os 
foi a ultima, parece, que é a que devemos agora corpos estiverem reunidos, e sempre áquelles oro
seguir, ou abraçaT. Ora como pelo art. 12 o sol- ciaes, que das tropas pagas passarem á 2a linha.
dauo é entregue á autoridade civil para ser pro- Cunha •lfatt.os. » 
cessado, o punido, eu temo, Sr. presidente, que F · · d · ~ 1 
desla entrega resultem grandes dell·imentos á disci- 01 apom a, e segmo~se a 1a lar 
plina da tropa, pois que um bom soldado, que tiver a O Sa. MARCOS ANTONIO:- Sr. P!'esidente, ra ... 
desgraça de commetter um crime leve ou ainda zões do igual fo~ça !De o brigão a propôr a respeito" 
grave, e póde ser punido no quartel, vai perder-se da classe eccles1ast1ca o mesmo favor, que o lllus
nas prisões publicas, onde estraf{a 0 fardamento tre deputado aponta para a corporacão militar. 
pertencente ao estado, onde se relaxa a disciplina Nesta proposta, que eu peço licença para apreseri
e onde finalmente fica misturado com homens fa- tar, eU: só tenho em vista o decoro, e o respeito á 
cinorosos, que nunca faltão naquelles lugares. Por classe sacerdotal, donde p'rovém tantos bens ao es
isso mesmo seria talvez melhor observar a ordem tado. Nós nos devemos lembrar que em todas as 
de 31 de Maio 1'777, conservando os.soldados prezas nações,. e em todos os tempos-têm sido os mini,strós 
nos seus quarteis debaixo da autoridade das jus- do altar tidos com certa honra e distincção; ainda 
tiças, a quem as suas culpas civis competem. mesmo- que algum delles tenha a desgraça de com-

Todos nós sabemos, quaes são por ora as prisões metter crimes. ·· 
publicas, qual o.seu estado, e qual a conducta de Por esta maneira não se vai conceder um,privi
muitos homens, que infelizmente alli jazem. Ver- legio odioso, e contrario á constituição: attende-se 
dade é que pouco a pouco as· prisões hão de me- tão sómente â . veneração, que se deve aos oflicios 
Ih orar! Mas quando chegará e~sa época venturosa ? divinos, e aos seus ministros. Como ficaráõ os fieis 
Tarde: e entretanto que chegão essas felizes re- moradores de un1a parochia, qtiando o paroch()fôr 
formas, o soldndo mettido na prisão civil, perde a subitamente· prezo, sem que o prelado tenha pro_. 
disciplina, e não é tão promptamente punido, como videnciado convenientemente á cura das almas? 'E 
pelas autoridades militares. Permit.ta pois V. Ex. não será razão. bastante parase não consell.til' que 
que eu mande uma emenda á mesa, para que os o paracho seja prezo sem a competente participacão 
soldados em vez de serem entregues nas cadeias ao bispo respectivo ? Não deverá este aCéluteiar 
publicas, fiquem nos calaboucos dos seus quarteis logo, e prevenir a falta, que os povos vão sentir, 
á disposição do.s magistrados territoriaes. nomeando um sacerdote para substituir o parocho 

Pelo aviso de 31 de Maio del7'7'7 permittio-se isto durante a sua prizão? Portanto eu requeiro a ~sta-
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augusta camara, que haja sobre este objecto a maior 
consideração. Eu otrereço esta emenda. 

Dito isto, mandou á mesa a seguinte 

senca, são immediatamente ~emettidos. E' isto o 
que· eu peço a bem do serviço, e a bem dos pr.oprios 
SC'ldados, pois que ainda mesmo naí! prisões mili, 
tares ha disciplina, cousa qae não póde existir, 

« E:M!::NDA quando se acharem nas cadêas ordinal'ias. 
cr 1. o Deve ser extensivo aos ec.clesiasticos o favor As cadêas publicas nunca são boas, ao mesmo 

concedido aos ministros, isto é,· quando commettc- pa5so que os calabouços militares merecem grandes 
rem crimes, devem ser prezos nos aljubes, execu- attenções dos chefes dos corpos, que se interessão 
tadas as prisões por ordem das autorídades eccle- na consert'acão da saudc dos seus soldados, aco
siasticas, ás quaes devem ser dirigidas cartas dos dem-lhes coti1 o qne lhes é necessario, e não con
magistrados. · sentem a libertinagem ordinaria das cadêas publi-

« 2.0 Nunca del'·em ser prezos na occasião dos cas, em que apezar de todGs os bons desejos, e das 
oflicios divinos, nem os parocbos, e coadjutores sem mais assíduas cautelas, os infelizes presos experi
estar providenciada a cura das almas.- .illarcos ment.ão o rigor de todas as privações, e achão-se su· 
Antonio de Souza»· jeitos a alimP.ntar-se com um caldo das misericor-

Foi apoiada, e com ella continuou a discussão. dias. Eu tenho muitos exemplos, tenho observado, 
0 Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA: _Ou nós t.ramos de <{ttanto padecem os militares nas prisões civis! 

Não olhcmns para os soldados com indi!ferença! 
executar a constituição, ou procuramos favorecer á Elles são os defensores da patria, devem ser trata
classe, a que pertencemos. No primeiro caso a regra dos com caridatle, minorando-se quanto fõr pos
é bem sabida, quando o crime é civil, a prisão é sivel os seus incommodos, eis 0 motivo purq1:1e 
civil, quando militar, a prisão é militar, quando apresentei a emenda, que não só me parece muito 
ecclesiastico, a prisão é ecclesiasticn. Isto não é neccssaria, mas é conforme aos nossos usos do 
cousa nova senhores, isto é muito e muito antigo, tempo presente 1 
e sabido de todos. Porém se acaso em lugar de fa-
zermos a nossa obrigação, tratar cada um de pellir Em quanto ao privilegio do íôro dos milicianos, 
privilegias para a sua corporação em desprezo e a lei é clara. Os soldado~. c cabos gozão deste pri
com manifesta violação da constituição, então eu vilegio aponasentrão nm ser\'ico aclivo, mas os sar· 
desde já requeiro o mesmo privilegio para 05 de- gentos, o os \lffieiaes, assim c·omo todas as praças 
sembargadores. porque eu sGu desembargador. de guarda de honra, u~m o privilegio penn<Jnente, 
(Risadas nas galerias.} A lei deve ser igual~ara ou estejão, ou não estl'jilo em serviço. A rospeito 
todos, diz a constituição, e como pl'etf:ndem os il- dos officiaes do tropa llo linha, que passnt·ão por 
lustres deputados, que se estabelecão Í<ll'ores, e ordem do governo a servir nas rnilicias. Sl!ria uma 
privilegios a certas classes, contra um artigo tão ex- alta injustiça o til·ar-lhes o privilegio, que sempre 
presso da nossa constituição'? . gozarão, e não {lOdcm deiliar de gozar! E como 

Além de que um prezo mettido em processo deYe lhes havemos delirar, se clles são officiaes da pri
estar sempre debaixo das immediatas ordens do meira linha empregados na sl1gunda 'l 
juiz, ou juizes do processo. Quer-se que o militar Sr. presidente, não nos deslumbremos, não con
esteja prezo no quartel, quando o crime é pura::- fundamos cousas com cousas I O privilegio do fOro 
mente civil, e ha de o juiz ü· ao quartel, e estar de- não é chimerico, o estado interessa na conse1vação 
pendente das ordens do com mandante do corpo, ·deste privilegio (em quanto não existir ll'i do pro
quando tratar de J>roceder aos actos, a que a lei cesso por ju1·ados) porque os réos são processados, 
obriga em sen·iço da. nação, e a bem da justiça das e julgados mui pr·omptament.e, o que não acontece 
partas'? Querem ma1s que os officiaes, que passão nosjuizos civis I Os soldados nos tribanaes mi1itare;; 
da primeira para a segunda linha, continuem a ter são processados dentro de 24 h()ras, ou qllando 
o mesmo privilegio. Porém ou elle é de tr·opa de muito no espaço, de oito dias, faz-se o l'onselho 
linha, ou é miliciano: no 1" caso tem o seu fôro, de guerra, e são immediatnmente punidos. Isto não 
no 2° não... Senhores, estas díslinccões estão jã acontece-aos réos paisanos, os quaes fi cão mezes, e 
feitas pela constituição, já não dependem do nosso annos, e talvez toda a sua vida nas cadêas enter
arbitrio. Nós não estamos a legislar para conceder rados antes de serem punidos, ou julgados inno
pr~v!legios, mas p<~ra executar uín artigo da consti- centes 1 Voltando ao p•mto da g_uestão torno a dizer 
tUiçao. que apresentei a emenda a favor da disciplina, a 

Poré_!U. se .acaso se entende, que se devem conce- favor da humanidade 1 O soldado no calaboueo tem 
der pnV1leg10s a certas classes, eu não me esque- o seu chefe, e o seu camarada para o tratar, nào lhe 
cerei jámais da class~ dos d~sembargadores, a que falta o alimento, a roupa, e o aceio necessarío para 
pertenço, e com mmta ra7.ao, porque sendo ella a a conser_y_ação da saude. 
que mais privilegias tinha no antigo governo é sem Eu não considero os militares superiores aos seus 
duvida a que mais perdeu com a constituicão, que concidadãos da ultima classe, e ainda menos aos 
extinguio todos os privilegios• • senhores desembargadores. Conheço os grandes 

O Sa. CuNHA MATTos:- Quando fiz a emenda, privilegias, que estes sempre t.iverão. e tambem co
para serem conservados nas prisões dos quarteis os nheço que não são capazes de proceder injuslamen
soldados, que commetterem crimes civis, foi com te contra os militares, eu olho para os soldados, 
vista de não perderem a disciplina adquirida, e pra- como para todos os Qutros cidadãos, mas conheco 
ti~ada nos corpos. Os soldados prezos têm nos quar- que se quizermos ter exerci tos, é necessario con
tels lu do. o que é necessario para a sua subsistencia, servar a disciplina, e para se conservar a disciplina, 
que poucas vezes acontece nas cadêas publicas. convém que os soldados sejão bem tratados. Ado
Em Portu~al, e entre nós, os soldados ficão prezos pte-se pois a minl1a, c seja o soldado conservado 
nos quarte1s, quando ~omme\\erão crimes antes de na prisão militar á ordem da justiça civiL Os sol_. 
serem alistados. e logo que os juizes os exigem dós d31dos no tempo presente são castigados com maior 
commandantes dos corpos para irem ã sua pre- ngor do que o povo. Aos soldados lêm-se _todos os 
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dias os artigos de guerra, os crimes, e as penas, 
cousa, que não acontece aos paisanos. . · 

Se fôr possível nescjarei que se attenda aos de
fensores da patria, porque a elles se achão ent.re· 
gues os nossos destinos. O estado nada perde, se o 
soldado se conservar no calabouço á ordem da au
torid<ule civil, e toda a classe militm:,.perderá muito 
(assim como as outras priYilegiadas) se S!) lhe ti
rarem os seus privilegios de juizes privativos, prin
cipalmente os militares, que são julgados pelos seus 
pat·t>s, e por verdadeiros jurados, antes que nesta 
camara pas!'c a lei, para que todos os cidadãos, o 
habitantes do B1·azil sejão geralmente julgados 
pelos seus pares em juizo de jurados. 

O Sn. Lixo COUTINHO:- Sr. presidente, eu me 
opponho a ambas as emendas, e só para esse fim 
me levantei. Os milHares c os ecclesiasticos presos 
por crimes civis devem ser considerados como os 
Qutros cidadãos presos pelos mesmos crimes. Eu 
não sei, em que possa haver motivo para uma 11\f
ferença tão odiosa, e repugnante aos princípios 
constltucionaes, e á propria letra da constituição. 

Pois todos os cidauãos, de qualquer classe que 
sejão. sito sujeitos ás mesmas leis, silo tratados da 
mesma maneüa, eft.ão expostos a ser presos nas 
c~dêas communs a todos os subditos braziloiros, e 
só o militar e o ecclesiastico bit o de estar isentos des
ta determinação geral, e gozar de um oxclusiYo tão 
odioso 1 Se o militar, su o ecclesiastico pecc:lrào 
contra o seu instituto, c commetterão crimes mili
tares ou ecclesiasticos, sejão julgados pelos seus 
pares e presos nas prisões propt·ias dos seus julga
dos : porém quando deixào de ser militar_es c eccle
siasticos pelos seus crimes, ainda hão dé' gozar do 
fOro militar? E ainda hu nesta camara, quem faça 
semelhante proposta? · So as cadêas pilblicas não 
são boas para os soldados e ecclesiasticos, tambem 
não são IJoas, para os mais cidadãos ; e nesse caso 
tomem-se medidas (e já á muitu tempo se deverião 
ter tomado) para pôr as prisões publicas no estado, 
em que devem ilcar, e que tanto recommenda a 
constituição. 

Deixem ellas de ser, como até aqui, a sepultura 
dos desgraçados, que alli jazem, de1xcm de ser o 
tormento de tantas \"ictimas, e reduzão-se ao que 
devem ser, isto é_, casas de segurança e custodia. 
Porém deixar o geral da nação exposto aos males, 
só para resalvar uma püquena parte, isso nunca. 

A nação brazileira, Sr. presidente, conta muitos 
e muitos cidadãos honrados benemeritos, e dotados 
de \"erdadeira nobreza, e se estes podem estar su
jeitos a ser presos nas Cilclêas publicas por crimes 
civis, tambem os militares e ecclesíasticos devem 
estar. 

Diz-se que os militares perderáõ a disciplina, e 
sahiráõ depois como recrutas. Porém a mim flào 
consta, que elles nos calabouços dos quarteis fação 
exercícios: pelo contrario sei que, quando elles 
estão · muito tempo prezos nesses calabouços, em 
sahindo vão de novo apreuder o manejo, como bi
sonho. 

Portanto a. esse respei.to tanto faz estar na cadêa, 
como no calabouço do quar(c}. Quanto á perda_ do 
fc.rdamento, etc. estamos na mesma razão. Tome ·o 
seu commaodante cuidado em lh'o não dar; e de 
mais, senhores, estejamoscertos quc ·ta.nto nos ca
labouços, como nas dulêas publicas dão-se as mes
mas circumstancías : uns nellas perdem, 'outros 
ganhão, e outros sabem mais limpos. .. .·.. . _ 

Torno a dizer ; o militar ou ecclesiastico, que 

commette crimes civis, está reduzido . ao . simples 
estado de cidadão como outro qualquer; e ha de 
poa· isso pa~sar pelo que passão os mais cidadãos: 
(<lles não são de melhor condição, nem mais boni
tos. (Apoiado, apoiado.) A respeito dos ecclesias
ticos ainda accrescentarei, que a ditrerenca de ca
dêa a aljube só est<i no'nome, porqueai11bas,são 
prisões; c quanto . a não sérem presos du1;aaüéas 
flmcções do seu officio religioso • . nós na~.,temos ''a, 
accrescentar ao que jiJ se acha cst~belccido !'elas · 
leis, que têm }>róhibido interromper por qualquer 
maneira essas funcções sagtadas. Por cousequen
cia nada ha a recotr;mendar-se sobre isso, porque é 
maleria bem sabida. 

O que tenho dito a respeito da emenda do Sr; 
Cunha 1\'lattos na sua primeira parte, applico lam
bem ao que diz respeito aos mílit:ianos, cou for
mando· me com o argumento do Sr. Teixe1ra de 
Gouvêa. Porque se o major e ajudante são con
templados pF:Ias leis militares como officiaes de 
1• linha, estão já coruprchcndidos na disposição 
desta lei, q11e nada faz, senão pdr em pratica, o 
que a constituição determiua; ~o são contemplados 
como milicianos, do\'cm sc~uir a condição~ que 
como taes lhes é mnrcadn. Concluo defendendo. o 
arligo conll'a as cmendus ulfcrecidas. 

O Sll. Cnuz FEt\REIIU. :- Eu defendo ns emen
das, quanto a sua doutrina em geral. Pelo que pllr
lence nos militares, digo, que o bem da disciplina, 
e da boa ordem do exercito assim o exigem. 

Não ó, Sr. presidente, um pt·h·ilegio odioso, quo 
se concede á clnssc mil i ta r, como aqui so tean figu
rado, é antes uma mcdit.la nccesl:iuria e indispema- . 
vel pma se ter o exercito naqucllc pé em que deve 
estar. Ou é que temos necessidade de nizmtea· um 
exercito sempa·e promvto á defesa do cstlltlo, ou 
não; se temos essa necessidade, infallivchucnto s~ 
devem appronu· todos os meios, que tendetn <i sua 
melhor orgunisação, á sua f:onscrvação, c perfei
ção. Neste sentido pois é que a constituicão fez do 
cl'ime rlo militar um clime particular, "o lhe dAu 
um foro priYativo, e assim como approvou este 
meio indispensavel para a ma·nutenção do ex«Jrcib, 
da mesma fórma autorisa todos ·os outros meios, 
que forem conducentes áquelle fim de tanta impor
tancia. 

Esta medida lembrada pelo illustre deputado, de 
serem os militares, em caso de prisão civil reclusos 
nas prisões dos quarteis, ou ew outras quaesquer 
proprias para os militares, é muito necessaria á 
couservação tia disciplina militar, e da economia 
regimental, como bem mostrou o mesmo illustre 
deputado. 

E que inconvenientes dahí se podem seguir á 
administração da justiça '1 Eu os não descubro, 
nem ainda me forão indicados. Portanto não se 
argumente pelo principio, do que a' lei é igual para 
todos, nem pelo odio de um privilegio concedido a 
certa classe ; porque se es::e principio, Çe que a lei 
é igúnl para todos, fosse tomado em um sentido 
absoluto e rigoroso, então nem se devia ter con
servndo o fun' militar, nem o ecclesiaslico~ porque 
todos os· crimes são violacões da lei, a qual é _geral 
para todos os cidadãos: quer, ~ejão perpetr:tdos 
como militar, quer como ecclesiastico. Eu argu
mento por outro principio igualmente luminoso, e 
evidente : o fim . justifica os meios, quem qu~ um 
exercito disciplinado, .e perfeito,. ha de querer Lam-:
bem todos os.meios, sem os quaes-não se consegue 
esse fi.m. 
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Com os mesmos princípios eu sustento a emenda 

do Sr. padre Marcos, pelo que toca a sua ma teria 
em globo... (O illustre deputado ainda continuou 
por algumtempo, porém o seu discurso não pôde 
ser al<:ançado.) 

O St\. TEIXEIRA n·E GouvÊ.\ : - Não me conven
cem os argumimtos, que se têm cxpendiuo. A 
comtnh;são tem abolido os privilegias pessoacs, c 
contra a çonstituição nada poderemos faze!·, :;ejão 
quaes forém· as razões ou os pretextos, que se pro
curem. Eis-aqui o que diz o nosso codigc funda
mental. {Lell alguns artigos da constituição.) 

E á vista destas expressões poderemos nós t·s
quadrinhar pn•te:ll.os, para torce1· o sentido de_ l ~:(
pressões tão claras, e decisiva!:' 't Ora, tudo é dizer-se 
que deixando o militar du ser preso no seu quartel 
para ir para a prisão civil, perde o exercito a sua 

- ·disciplina. Se me dissessem que o soldado preso em 
uwa cadêa publica vinh:~ no fim de certo tempn a 

· perder a disciplina, eu ainda concederia gratui ta
mente C!;Sa asserção : porém dizer-se que um exer
cito inteiro perde a disciplina, pot· estarem nas pri
zões civis uns poucos de militares, que sito desse 
exercito, é a proposicão a mais singular c falsa. 
que _se poderia imagínar; e bem mostra, que os 
Hlustres membros, que defendem este novo c insu
portavel privilegio, contral'io e repugnantn a todos 
os princípios cun"liluciona('s, 11áo tem uma só ra
zão plausível para justificar tão cxorbitan to pre
tenção. 

Dizem que se perde a disciplina do exercito: 
como? Eu cornido os illuslres deputados para me 
indicarem a maneira, 11orqlle se pencrte um exer
cito inteiro, não digo um exercito, digo um bnla
lhào, umacompanhia, por estal· preso na cadêa uma 
ou duas ou dez ou vinte prnc.as desse batalhão. 

E não se perder<i o decoÍ·Q, e a autoridadü dos 
juizos. não se pervertcni a marcha dos processos, 
não se embaraçará o ~eu curso. fazendo um magis
trado, juiz do réo rnilitat·, depettdente da intervt»n
ção do braço militar nus·actos do scn olficio. an
!lul!a.nd!>-se intei:r:amente. a ind{3pendencia do pot.ler 
JUdJCHlrlO, que e por st tão augusto e soberano, 
como é o poder legislativo, o moderador, ou o exe
cutivo 'l Senhores, eu estou firme neste dilemma : 
Ou o delicto é militar, ou é civil; se é militar, 
nada têm com elle as justicas civis P. se é civil, 
nada as justiças militares~. O mais é querer por 
meios indirectos inutilisar on desfazer, o que está 
feito. Eu assim o entendo. 

O que se pretende a respeito dos ecclosiastícos, 
cu ainda acho mais exorbitante, e até escandaloso 
á sociedade. Torno a dizer: cu sou desembargador, 
os desembargadores e1·ão os mais privilegiados no 
antigo governo; são por consequencia os que mais 
perderão com a constituição, pot·quc a constituição 
extinguio todos os privilegias. Se acnso nno ob
stante a nossa COIJSlituição, cada um quer que sub
sistào os pl'ivilegíos da classe a que pertence, e isto 
é .tol~rado, eu exijo lambem a conservação dos ·pri
vlleglOs da classe .a que pertenço: port.anto pro
ponho que subsistão os privilegias dos desembar
gadores, e não me opporei aos dos moedeiros, dos 
que têm serviço no paço, etc, ele. Em uma palavra 
risque-se o artigo da constituicão, ficaráõ lodos sa-
tisfeitos. · • 

O SR. CRuz FEl\REIRA: -Sr. 'Presidente, o mi
l~tar dá u~ ju1·amento de ~efender o pavilhão na
Cional, obr1gando-se a nunca o desamparar, ainda 

que lhe custe a Yida; e não só por esta razão, mas 
ainda por outras muitas tiradas do principio es
sencial da sua instituição, vem· a formar um corpo 
de certo modo separado da sociedade dos. mais ci- ' 
dadão!<, emquanto está n.o exercito das armas. e 
tudo isto ,,elo proprio bem da mesma sociedade. 

Pergunto: quaes são os cidadãos que vivião. 
como os militares, sujeilos a leis tão rigorosas, e · 
nté barbaras? Se é tiro amplo o princirio, com 

1 

que se tem argumentado, de que a lei é igual para ' 
todos, segue-se, que on todos os cidadãos se de
vem sujeitar as léis militares, ou estas se devem 
abolir, para que o militar se regule tão sómente 
pela~ leis ci \'is. 

Porém, Sr. presidente, nem uma nem outra pro
posição se póde sustentar, e por isso a me:;;!Jla con
stituição respeitou aquellas leis, e de certa manei
ra excluio a classe milítnr das garantias que .se 
outorgarão :tOs mais cidadãos, porque diz expres
samente, que as suas rlisposicõP.s não se entendem 
a respeito dos rcguliunentos. ·e ordenanças cstabe
leeidas para ~isciplina c conservação do e~ercito. 

.E pori(Ue a constituição fa1 semelhanto differen
çn ? Será em otlio it corporação militar? Será em 
odio aos que não são uesta corporação 1 Não certa
mente; ó para o bem !lo todos. ( . .fpoiudo geral-
711Wie.) E' p<~rn so precnchur <l fim da sociedade 
ciril, c pam a fclidtladu geral. Eis-nqui senhores, 
o grande princi[•io corto o lurninoso, com que se 
exJ•lic~o tÇld~s osscs phonomenos JlOliticos, q.ue _á 
pmncarn nstn pnrecem a·cpugnar aos ()\ltros I•rmct
pios, mas '\"u csllí com cllcs em pel'feiln harmo
niil. l'l•de o 1cm da unção, quo a clnssc militar le
nha suas leis propdns. c esteja do certa mnneü-a 
SCJiarada dn mesma nação. 

Isto, que ou llmho demoul)lrado com razões, con-
11nna-se com a pr<ttica de todns as nações mais ci
vilisatlns, mais fabins, o mais li ncs do que nós. Na 
Inglaterra, na llollanda, nos EstadJlS da Arnerica , 
e outras nacües, os militares formão uma classe se-
parada. • 

O mesmo acontece ua Prussia, na Russia. e na 
A!lnmanha. A qu~stão pois reduz-se aos termos se
guintes: se não queremos exercito ordene-se a sua 
dis~olucào, e é cscttsndo estarmos com estas cxce
pções da lei gllral, a com outrasinstituiçõesanalogas 
se porém é iudispensavel ume:xercilo (já que desgra
çadamente a política moderna assim o quer) entiío 
faça-se tudo quanto é necessario ptrra a. sua melhor 
org1nisaçiio e discitllina, para que possa desempe-
nhar os fins. a que é destmado. · 

O Sn. CuNHA ~h TTOS: -Senhores, eu já apon
tei as leis e ordens antigas publicadas em 1'763 e 
1771, para mostrar, quo ·esses inconvenientes, ou · 
essa anomalia, que se figurou, de serem os soldados 
presos nos quarteis á ordem dos juizes civis, é tudo 
uma chimera. Sempre assim se observou, e desta 
pratica se têm seguido os melhores resultados. De-· 
pois do que tão eruditamente foi expendido pelo 
honrado membro, que me precedeu, eu nada mais 
teria a accrescentar, se não -me visse obrigado a 
esclarecer a camara sobre uma objecção do Sr. 
Lino Coutinho. Affirma este i\lustre orador, que os 
soldados tanto perdem a disciplina nas prísoes do 
quartel, como.nas cadêàs publicas. 

E• Ulll engano manüesto, Sr. presidente 1 A diffe
ren\."!il de uma á outra prisão ó ·a olhos vistos; _ só 
póde duvidar quem não tem o menor conhecimento 
da materia. · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 9 de 16 

~-~-~··-~-----

~"" 

SESSÃO E~I 2t DE AGOSTO DÊ- Ís26 215 
O soldado nó quartel está sempre tratando com llibido pela constituiéão. EsSa é que . é a caridade 

os seus Cf:!.maradas, é obrigado a cuidar da sua rou- christã'l • 
pa, entra para o rancho, e é examinado pelos seus Gema embora a humanidade, comtanto·que eu~e 
commandantes todos QS dias ; emíim não perde já- os meus gozemos das delicias, e dos prazeres I Boa 
mais aquelle brio militar, como quando está retido moral! . 
por algum tempo entre facciuoro:;os, de que abun- Senhores, não ha motivo .• algum para semelhante 
dão as prisões civis. privilegio, que pretendem os hon.rados membros 
~r. presidente, o militar é um defensor da patria, para as suas classes. - -· 

é Igualmente defensor das leis. c da constituicão As cadeas publiêas, ou boas, ou más são para 
{apoiado, apoiado) : não de-ve jámais misturar-se todos, os que se acharem compt·ehendidos nos arti• 
com homens indignos, e com faccinorosos. gos da nossa legislação, que ordeoão a sua captura. 

Portanto é uma verdade innegavd, que perder- l:le as e.adêas se achão em pessimo estado, trate
se-ha a disciplina, e com o exerci to inteiro, se ape- se de dar efficazes providencias sobre esse objecto, 
sar de todas as razões, que se tem produzido, fôr e de exigir o castigo dos que são causadores de 
desapprovada-a emenda, que offereci. taes ab~;~so!!. 

O Sa; Lnm CoUTINHO :-Senhores, o illustre de- Nada de privilegias, nada de ·abusos, nada de 
p_utado, que apresentou a emenda ~ respeito dos mi- violar a nossa constituicão. 
litares, bem mostrou nos seus nlttmos discursos a Outro illustre dep.utado tratou de acarretar exem
razão verdadeira da sua pmtencão razão já bem pios das nações estranhas. Se os fosse procurar á 
conhecida de todos, posto que se tratasse de enco- Turquia, alli acharia maleria fertil : alli veria os ja
brir com a apparencia do bem geral, de disciplina nizaros dispor não só dos bens e vida dos escravos. 
do e:xcr~ito, etc. do serralho, mas tambem do proprio, o do seu 

O que elle quer, como acaba de manifestar, é que chefe·. 
emquanto milhões de cidadãos de todas as classes Sr. presidente, nós temos uma constituieão, os 
estão sujeitos a serem sepultados em vida nessas inglezes têm outra, os francezes outra, etc .• • 
ca~~as ~;~uhlicas, es~ejão os soldado~ isentos, por um A nossa constitui cão manda acabar· coin os pri
pnvtlegw,. da condtção dos mais cidadãos, e sejão vilegios pcssoaes, que não forP.m declarados pela 
llnt.adosnos seus qtwrteis ainda mesmo estando cn- m'esma constituição entre nós ; e os inglezes e fl·an
minosos, e sujeito:; ris leis civiE=, assim como os que cc~es executem as quo tem. 
estão· na's cadêas publicas. · Quanto a dizer-se que os soldados são defensores 

Eis aqui, Sr. presidente, 0 que pretendem este du palriasãopore:xcellencia,respondoquedefensores 
senhor para os militares, e outro illustre deputado da patria são todos os cidadãos·: não ha um só; que es· 
para os ecclesiasticos. . teja isento; c portao to sendo este titulo, ou este o nus 

1\Ias, Sr. presidente, será_~ste 0 animo, com que geral, taml)em geraes devem ser os commodos, que 
um representante da nação se de-ve sentar neste re- a sociedade permitte. Conclúo votando contra aro-
cinto ? · bas as emendas. 
:U~ ~llul>tre. deputado invectivan~o tão reprovado O Sa. BAPTISTA PEUEIRA :-Sr. presidente, o hon-

pnnclplO, pcd10 o mesmo privilegiO oara os da sua rado membro, que acabou de orar, prevenio os 
classe, isto é, para os desembargador'es; e eu se- meus argumentos; comtudo visto que pedi a pala-
guindo a sua marcl1a, o proponho agol'a para os vra, direi alguma co usa. · 
medicos, porque eu sou medico. (llisadas 11as gale- As emendas, que ora se discutem, parecem-me 
rias.) diametralmente oepostas á constituição; porque ha-

E o melhor era, Sr. presidente, riscar-se este e vendo esta destruido o fôro pessoal, ellas nada me
outros artigos da constituição, porque llàO podem DOS pretendem, do que restabelecei-O; quàndo pro
agradar a todos. poem que o soldado e o clerigo nos crimes meramen-

Se os illustres deputados reconhecem, assim como te. civis sejà~ presos, um no seu_ quartel, outro no 
eu, que :o e~tad~ das t;adêas publicas é o peior, que aljube. ! -~ 
se podena unagmar, se essas casas smve1n mais Sr. presidimtl', eu noto nestas .emendas um espi
pnra t.ormento da lmmanidade. do quo para rech~- ri_to de corporação, um_ desejo de antigos privile
são dos réos,se com vergonha da nação (e princi- g10s, que o orgulho muttosente largar, sem atten
p~lmente dos · executor~s das leis) ainda se conser- der, a que todos os cidadãos. são iguaes perante a 
vao entre nós semelha~tes sepulturas de vivos pal'a lei; nem sei mesmo, como· se p_ossa tólerar uma 
horrot· da hiunanidarle, queixem-se os illustres mem- semelhante discussão inteirament.e anti-constitu
brosdaquelles, a quem compete o cumprimento das cionlll. Os argumentos, de que se têm servido 
leis, por não-terem ainda tratado de· executar o que alguns honrados meiribros, cah·etÍJ por si, e basta
alias detel'minão, e com especialidade a uossa con- ria recordar que essas leis, que citarão em apoio de 
stituição, que b.em expressamente manda que as seus princípios, não lhes podem aproveitar; porque 
prisões publicas não sirvão de tormento; ruas de indo de accordo com o sysiel)la antigo, oppõe-se ao 
clausura aós mis-eraveis réos,.que posto sejão crimi- que temos abraçado e aos artigos acima san~cio- · 
nosos, ou por taes ,rêputados, não deixão de ser ho- nados. . - · ;,. 
mens e cid!diios. ~Arguào-os, por estarem em total Não pelas leis antigas, mas sim pela constituicão, 
esquecimento desta-e de outras muitas garantias da e pela que temos em discussàó, é que se. deve rego-' 
constituição: . indiquem alguma providencia pro- lar a ma leria em questão, e senão eu também pr(J
POf!,hão algum· projecto de lei, . para se acabar por ponho o privilegio dos cavalleiros, .dos_ ministros~ e
uma ''ez com semelhante pratica barbara il cruel ; alguns par~ ?s de_P':l~a~os, -porque · tampem. de~ejo 
porém não queirão, que, continuando .ella a ros- ter '!ma prtsao -prn·1,leg1ada para onde ya, se cliegar 
peito .. ~.~ct()dos os cidadãos, só os militares. e os a mmha vez. . · ,,, .. , 
ec~le~la~HMs .~st~j~o ise~tos .dell~ ,Po,piiJl P!~~il~gio . Um. hónrâdó iliembro allegou o ~efupio 'da'il'uS; 
pessoal, que m~uto e mtuto expressam-ente está pro- sia e' Russia··; 'eü'U1e dü-là q)ui ãod1Ciõô'as5e iâilíllelii 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 10 de 16 

!16 SESSi6 EM 21. DE AGOSTO DE 1826 
o da Turquia. porque em todos esses governos a dãos detidos em qualquer das mesmas antes da seu
constituição é homogenea. tença, se não considerão réos, mas alli se achão, 

'Sr ~ presidente, pretender convencer com doutri- em quanto se examina por um processo judicial o 
nas de estados despotieos perante uma camara na- crime, que lhes é imputado. Devem ser julgados 

· cional, én verdade que é argumento bem irregular: em conformidade das leis estabelecidas, c sotrrer a 
se elle me ilpontasse exemplos tirados da Inglaterra, pená imposta, sem que algum privilegiÔ os possa 
ou da America do Norte, alguma desculpa teria, po- 1 valer : esta é a igualdade da lei a respeito dos cida-
rém da Hussia 1 Deixemo-nos de mais reflexões. I dãos de todas as classes. 

Custa a um honrado membro que um soldado s~ja Pelo que julgo de pouca monta o objecto da pre-
recolhido a uma prisão civil, po1·que estas são mm sente questão, e pot· isso deve ser adiada. Quanto 
incommodas; pois, Sr. presidont~. a constituição mais importante no meu entender seria que este 
nada nos diz a este respeito? Nunca se remedíar<i respeitavel corpo legislativo discutisse algum pro
esse vício das nossas prisões!_ E de mais não vão jeeto, que regulasse o numr.ro dos ecclesiasticos in
para ellas os nossos concidadãos 1 dispen~aveis ás \'erdadeiras necessidades da religião 

Não se acaba ha pouco de \·encer a eleição dos santa, que professamos ! Regulando o numero suffi
juizes dos orphãos com o fundamento, de que me- ciente (á ordem) dos que devem servir ao altar não 
lhorando a nossa-fórma de govemo. lambem os cos- sómente se evitaria que m_ãos impuras tocassem os 
tumes e luzes hão de melhorar? A prisão não faz altares do Senhor (á ordem, á ordem), como tam
·perder o brio, como ..avançou o nobre orador, mas bem o sacerdocio seria mais honrado pela pureza 
sim o crime. e se os seus effcitos são custosos, pesa dos seus costumes, e teria,aquella perfeição, . que a 
esse mal sobre todos os cidadãos culpados. dignidade de suas funcções exige. 

Emfim, Sr .. presidente. se ha privilegios pessoaes Se pelas deliberações desta augusta eamara fos-
a despeito da constituição, eu tamhem proporei um sem accrescentadas as congruas (á m·dem) dos pobres 
para mim, outl'O para os lavradores. e outro para curas. aquellas bocas. que sómente se devem abrir 
cada uma das classes. de que se compõe a socieda- para annunciar os dogmas da religião, e as ve1·da<ies 
de: mas não sendo isso admissivel, voto contra lo- da moral· santa, se não aviltarião em mendigar a 
das as emendas. suhsistencia, que o estado deve contribuir para os 

O Sn. SouzA FnANÇA :-Eu não posso igualmente que o servem. 
votar por nenhuma das emendns. llor seme\hanto Se üS subsídios pecuniarios fossem applicados á 
modo continuão as antigas dill'orenças entre os ci- educação do el~H·o, desappa1·ecendo muitos abusos, 
dadãos, e confirma-se 0 antigo prh•ilt?gio de pessoa, que são provenientes da falta de lu:tes, de alguns 
que a constituição extiuguio inteiramente. ministros da igreja, se fhmal"ia a base da felicidadt! 

Isto é obvio, meus senhores: o que se quer, é real- publica, e seria considerada a illibada: mageo;tade da 
mente um privilegio pesso_al para duas classes de ci- religião. - . 
dadãos, e uma insui>portavel d:fferença tle cidadão Instituições de educação religiosa, moral e litte- . 
a cidadão, quando aliás todos são iguaes em direitos ratura (â. ordern), eis o que mais aproveitaria á na
p~la constituição, que exlinguio todos os privile- ção brazileira nas actuaes circllmstancias, porque é 
g10s. doutrina corrente dos publicistas que a edllcação e a 

Os militares em crim.es civis não p('dem j<i gozar religião são as firmissimas columnas dos estados. 
do antigo privilegio do fôro, nem são reputados mi- Não posso descobrir motivo razoavel, porque cida
litares para 0 seu julgamento. A respeito dos milí- dãos destinados a exercer as mais altas funcçõesem 
cianos, alguma cousa lenho a dizer... a sociedade, emquanto se averigua seu pt·oceder 

(O illustre orador não foi entendido pnlo taehi- suspeito de criminalidade, eslejão em custodia mis
grapllo pot· algum tempo) o ecclesiastico é cidadão, turados com faccinorosos, apinhados em· horridas 
o militar tambetn o é ; nenhuma tlifferença ha na masmorras, 
constituição entre estes e os. mais cidadãos, nem Segundo o systema jurado privilegias têtn sido 
tal distincção se admitte no systema eonstitu~ional; concedidos a cidadãos de diversas classes. Foi con
o corpo da nação é todo homogeneo: e como se q11er cedido um fõro privilegiado aos Illms. Srs. deputa
agOl'a inventar uma distincção tão ex:orhitante. odio- dos e senado1·es, ministros e conselheiros de es-
sa. e reprovada inteiratnente peln nossa lei funda- tado. -
mental? Um tribunal será creado ·para julgar os dípl<?ma-

Portanto e31 não posso dar o meu voto, para que tas_, e presidentes das províncias. E porque se dis-
passem semelhantes emendas. putará aos ministros do rei celestial um favor, que 

O Sn. MARcos ANTONIO:-As razões produzidas tem sido_ concedido pelos mais sábios legisladores 1 
pelo illustre preopinante contra as duas emendas A ma.teria requer a mais seria conside1·ação, porque 
offerecidas ao art. 12 do projecto me parecem inat- assim cumpre á religião, que é o mais firme. apoio 
tendiveis,. porque nenhum inconveniente resulta ao de todos os governos. A este respeito potleria citar 
estado que aos ecclesiasticos e militares seja con- o que escreveu um dos mais iUustres genios do 
cedido 0 que se propõe em as duas emendas. o su- christianismo, quando o· imperador Valenliniano 

_premo autor da natureza tem· creado montes, e em 370 revogo~ a lei· publicada porfofistantino em 
vallcs: entre os mesmos homens existem uns mais 32l. Prohibio o imperador ró.mano. quê"'s eccle
vigorosos do que outl'os : ha sahios e ignorantes. siasticos pudessem aceitar doaçõ~s, legados, e sue-
-Em todos os objectos creados se descobre desigual- cessões, como lhes fôra permittido pelo·principe, 
dade: na ordem pbiska não observamos nivela"" que dera a paz á igreja: a cujo assumpto . dizia'"o 
mento. grande padre da igreja em uma carta escripta a Ne-

Como se pretende nivelar em a ordem publica 'l pociano.-'-Non de lege queror, sed doleo cur mer-~i-
Além.-disso conservar-se um cidadão nesta ou na- ili'US hanc legem. · . · • ... -: . 
quél\a.. prisão antes dé ser julgado, é cousa muito Somos cidadãos pacifico~, obedientes ás leis, con· 
inditrerente •. Não só as cadêas publicas, como os câ- corremos quanto está da nossa parte . para.a.i..Jilan~ .. 
labouÇos· e aljll~es sã.o pri~ões da nação. Os cida- tenção da,ordem publica; para aprósi>~nidadedo es-

.... ~· 
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tado. Estes os fundamentos , porque sustento a 
emenda, que apresentei, a qual r equeiro seja ap~ 
provadanãosómente quanto á 1• parte, isto é, que a 
prizão dos clerigos beja por ordem das autoridades 
ecclesiasticas, e que não sejão capturados em o 
tempo dos officios divinos, COIJ}{) propuz na 2• parte 
da sobredita emenda. 

Esta é a legislação das nações mais policiadas e 
constitucionaes, e ainda da Ingla terra, como escre
ve Blackslone no capitulo 11 do direito publico. 
Seria mesmo offensivo do bom senso que ·um eccle
siastico fosse preso qu&ndo se encaminha ao templo 
para celebrar os officios divinos. Seria muito in
conveniente ao bem du estado que um parocho ou 
coadjutor fosse conduzi-do a uma prisào por ordem 
do magistrado civil, sem que o respectivo prelado 
fosse informado, paca providenciar sohre a cura das 
almas. 

Estes os gravíssimos fundamentos, em que me 
esteio para insistir, que es ta materia seja adiada, 
como muito sabiamente propoz o Sr. Souza França, 
até que se organise a instituição dos jurados, e se 
ponhão em harmonia os artigos da nossa legislação. 
Qualquer medida legis1ativa, que ora fosse aàoplada, 
em breve tempo seria revogada. Eis porque confio 1 
que este objecto seja tomado em toda a conside
raç~o pelos illustrissimos e sapientissimos Srs. de
putados desta camara. 

O SR. PAULA E SouzA: -Eu não tencionava 
fallar nesta mat.eria, Sr. presidente, porque ella é 
clara, e têm sido .muito bem debatida, cõmo porém 
os ultimas honrados membros, que a sustentarão, 
têm reproduzido as razões já refuta das (e o que é 
màis) .de um modo, que pôde fazer interpretar si
nistramente a' opiniõ es co ntrarias , vejo-me for
Çado a fallar, para simplificar a questão, e refutar 
os ultimas argumento~ eppostos . Principiarei por 
tanto fazendo observar que llma co usa é. fôro pri
vilegiado, e outra cousa é privilegio de pessoa, <(Ue 
são duas idéas distinctas. Agora pergunto eu se o 
darem-se_ prisões diversas a CE>rtas classes de ci
dadãos, quando criminosos, como lodos os mais, é 
dar-se foro privilegiado a certas causas, ou antes 
é dar-se um privilegio a essas pessoas? 

E' clarissimo que o que resulta de tal concessão, 
é um privilegio para essas pessoas. E podemos nós 
dar privilegias a pessoas á vista da disposição ex
pressa da constituição, que os abo lio Lodos, a ex
cepção daquelles, que sào essencialmente ligados 
aos cargos por utilidade publica? Por cet'to que 
não. Logo está decidida a questão, não podemos dar 
prisões particulares e diversas a algumas classes, 
ainda mesmo que o quizessemos. ·E se os Srs. depu
tados, que isso pretendem, tan to instão, é porque 
naturalmente amamos nossas opiniões , e quando 
el!as são rejeitadas, esforçamo-nos a reproduzil-as 
com feições novas para as fazermos ·valer, pois, 
todas estas opiniões, já forão produzidas e rejei
tadas, resta que os senhores, as produzão na ultima 
discussão, mas por ora devem saber, que lhes não 
é permittido. Nada mais era preciso que eu dissesse, 
pois me parece ter sobejamente provado a impossi
bilidade da admissão .do tal doutrina, mas passo 
ainda a combater as razões ou argumentos em con
trario. Disse-se que não devião os soldados e uccle
siasticos criminost'S, estar confundidos nas prisões 
com outros criminosos: e porque 1 pergunto eu: 
pois todos não são iguaes perante a lei ? 

Os crimes de uns são menos crimes, que os crimes 
dos outros! Desse modo (disse-se) ficarião homens 

levemente culpados nivela.dos com grandes faccino
rosos : mas pergunto -eu, e essa mesma razão· não 
milita a respeito de todos os mais cidadãos? Milita 
sem duvida, o que se segue de tal objecção é, que 
deve hav er dift'erença nas prisões, que devem haver 
diversas casas de segurança, proporcionadas. ao grão 
da culpa, ou crime, nisso estamos todos concordes. 
e sem duvida o realizaremos, mas emquanto não ha 
essa differença, passem · todos os cidadãos pele> 
mesmo jugo da lei, e o contrario disto seria dar 
privilegios, o que a constituição· não consente 

Objectou-se mais que os ministros de estado etc. 
etc , tinhão fôro privilegiado, e outros privilegias, 
e porque razão se não quer dar aos ecclesiasticos, e 
a outros? Illi:ulcou-se que isto não parecia bem. 
quando já no 4• seculo tinhão el!cs privilegias. 
Taes objecções sAo o que eu não esperava dos 
Srs. deputados, que. as proferirão, attento o res
pejto, que me merecem suas luzes. Acaso fomos 
nós que abo limos os fôros privilegiados, e os pri
vilegias de pessoas? Não foi a con!ttituição que os 
aboli o'! Se é isto um mal, como se inculca, não é 
ella que o fez? Mas será justo, será decente nesta 
mesma camara proferindo-se expressões que torn em 
odiosa ~ constituição? Não, não por certo. A con
sti tu ição é o nosso palladio, é a nossa unica ta boa de 
salvação respeitemol-a profundamente, amemol-a 
cordialmente, e trabalhemos quanto em nós cabe, 
para fazermos amar e respe itar, bastão os inimigus 
que ella já tem, nunca appareçào nesta camara 
idéas, que pareção tender a menoscabar alguma 
das suas disposições. 

Insisto, Sr. p•·esidente, que nós o que fazemos 
neste projecto, ~ só pôr em andamen'to uma dispo
sição constitucional, c nada mais, que faz emos um~ 
lei regulam entar da eonstituição, e não uma consti
tuição, esta já ex iste, todos nós a jurámos, cumpre 
observai-a, embora no 4• seculo outra cousa se pra
ticasse. Acarretarão-se tambem leis anteriores 
para prova de que devemos.admittir a doutrina, que 
combato, mas se ta l argumento vale, segue -se que 
nada podemos fazer, pois todas as leis novas são 
revogações das anteriores, e em tal hypothese era 
escusado o corpo legislativo : accresce que essas 
mesmas leis citadas pmvão o contrario, pois se
gundo el las mesmas toda a vez que os réos perdião 
o foro, erão e nt.regues á justiça commum, e ás suas 
prisões. 

Trouxe-se tambem o argumento dos exemplos 
da Pruss ia e Allemanha. Primeiramente cumpre
me notar, qu.e não sei, a que governos da Alle
manln se allude, pois, compreh·endendo-se debaixo 
do nome de Allernnnha differentes e muitos go
vernos, uns absolutos, outros despoticos e alguns 
meio representativos, e sendo a mesma 'Prussia 
um dos comprehendidos, não poderei respon
der em termos, pois .não sei, qual se cita , direi 
sempre que nunca julgo valiosos para um governo 
representativo , como o nosso, os exemplos de go-· 
vernos despoticos, ou militares, qual o da P.russia , 
e outros da Allemanha, muito mais em objectos, 
quo dizem 1respeito a direitos do cidadão. Argumen
tou-se que era o mesmo estarem os militares e· 
eeclegiasticos ern suas privativa:; prisões, ou nas pri
sões communs, e até se disse que era pei<ir para elles 
estarem . nas suas . A isto respondo eu que ou essa 
concessão é privilegio ou o nus, se é privilegio, não o 
podemos conceder, co mo já demonstrei, se é onus, 
tambem ni10 podem impàr-lhes, porque a lei é igual 
para todos, e não devemos sobrecarregar de rigorEs 
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alg-umas classes, mais que as outras, .tanto mais tei~do teria é tão simples, e tanto se tem divagado, que 
todos os cidadão.s o abrigo de sahJrem das .pr1soes nada mais JWder-se-ha trazer de novo . A consti
par mliio das fianças, recurso, que já está em exer- tuiéão é a fonte dos nossos poderes, nós nada· po
cicio em muitas partes, e que breve estará em todas. deriws sem e !la, ou contra e!la, e logo que se mostra 
E demais se é a mesma cousa, se nada interessa evidentemente que a constituição abolio os privi
essa differença ' pretendida de prisões, para que legios, é escusado inventar estratagemas para il
tanto a tem querido ? ludir o corpo legislativo, e pretender isenções e 

Para que tanto insistem nisso os mesmos honra- privilegios para duas classes de cidadãos. Nã<> me 
dos membtos? Para que rtos tem feito inutilisar levantei pois para defender o artigo em questão, 
mais de duas horas, .que podião ter sido melhor ap- porque, como já disse só uma cega obstinação po
plicadas? Por certo que tal ma teria não· merece tão der á insistir em semelhante pretenção iníqua, em
longa e calorosa discussão, mas não somos nós (que decorosa á nacão. 
a combatemos; os ctJipados, 'São sim os honrados Eu só po.di â palavra. para responder a um argu
membros; que a propuzerão e sustentão, apezar da ·mento, de que um illustre deputado fez uso. Disse 
constituição o dos noss9s ar(lumentos, Disse-se que que a consti-tuição nã o tinha aboli.do os privilegias, 
seria melhor qu e este proJeCto se reservasse para porque ella mesma concediâ privilegios de fôro a 
depois de íJJstituido o processo por jurados, con- classes inteiras, como era a dos deputados, sana
corda; essa é a minha opinião individual, .mas não dores, ministros, e conselheiros de estado etc, Porém 
foi essa a opinino da camara-, que quiz já esta lei, e como daqui, deduz o nobre deputado que a consti
todos- devemos respeitar, e obedecer ás decisões da tuição permittia a concessão·de privilegias? 
camara, e demais porque os honrados membroo, Eu com a· minha logica deduzo uma conclusão 
que isto dizem, não propuzerão o. adiamento deste diametfalmente. opposta, e digo que por isso mesmo 
projecto para esse tempo, que talvez tivessem que a constituição estabeleceu certos privilegias, 
obtido? entende-se que . fÓra delles nenhuns outros'devem 

Porque tendo concorrido para .o que se tem feito. haver. Se os illustres autores das emendas insistem 
increpão agora isso mesmo, quq se tem feito? Ob- nas suas propostas, esperem para em tempo com
jectou-se ainda mais que devião-se ter proposto petente as apresentarem como emendas ti consti
aqui ·. outros projectos e indicações mais . uteis, que tuição, se forem julgadas dignas dessa honra .. Por 
não têm apparecido , A isto respondo, além do que ora não tem lugar, são umas propostas contranas á 
acabei d.e dizer; que é doloroso que os mesmos constituição, e por isso inadmis,siveis. 
Srs, deputados, que podião dar diverso aqda.mento O SR, Cusronw DIAS:- Sr. presidente, a linha 
á marcha da camara, se auxiliassem corn suas luzes divisoria entrA ·o poder espiritual e temporal está 
e direcções, se tenhão poupado a isto, .para depois marcada pelo mesmq Deus, autor da santa religião, 
censurarem isso mesmo, que talvez tive$sem re- que professamos , A constituição recon heceu a abri
mediado, se tentassem, além de que, .tendo a ca- gação, qu e têm os brazileiros de sustentar estare
mara tomado uma deliberação, é mais prudente Jigião, assim como a independe'ncia do poder tem
reputar-se que o juizo .da maioria é mais acertado, poraL Eu jurei a constituição (e é um dos jura
que o juizo de alguns membros, que Í!Jrâo de outra mentos mais sagrdos que tenho dado I) hei de de
opinião. fendel-a assim como sempre çlefendi, e hei de de-

-Esqueceu-me dizer que não sei, porque tanto in- fender até á morte a religião catholica apostolica 
siste- o honrado membro pelos aljubes, porquanto, romana. (Apoiado geralmente.) 
tenclo,se vencido n~ um dos artigos anteriores que o Porém que tem a religião com estes privilegias 
juizo ecclcsiastico ficava limitado só a penas espi- de fôro, e de prisões separadas? Eu quererei sempre 
rituaes. ao ponto de que mesmo as censuras fica- que os ministros da r eligião sejão respeitados, sejão 
rião despidas de effeitos civis, é uma consequencia sustentados decentemente pela nação, porém em
necessaria que não ha mais aljubes, visto que os quanto são dignos ministros dB religião ·(Apoiado); 
aljubes têm havido, porque o juizo ecclesiastico até porém criminows, hão de ser trútados cGmo os mais 
agora tinha o poder de , impô r penas externas, e cidadãos criminosos, 
mesmo corporaes, Se os mais cidadãos, ou criminosos ou suspeitos 

Ora se não podem mais haver alj"bes , o querer- de crimes, estão sujeitos ás prizões publicas, os ec
se que os ecclesiasticos vão ser prezos, nos alju- clesiasticos em igual caso o devem estar. 
bes, é querér-se que nãG sejão presos, que estejão Eu sou ecclesiastico, Sr. presidente, e não temo 
soltoa, ainda -nos .:maiores crimes, pois (segundo o, as cadêas publicas: temo sim o privilegio de fôro, 
}á vencido antes }. aljube e zéro é a mesma cousa, que ainda conservãi> os ecclesiasticos, e que hão de 
ora, será j us'to que os ecclesiasticos gozem de tal conservar até passar esta lei. Eu estilu certo que 
privilegio, qua] é ainda nos maiores crimes não po- uma das principaes causas da decadencia, que de 
derem estar prezos? ... Eu termino, Srr presidente certo tempo para cá desgraçadamente temos sentido 
pois . ine parece ter ehlcidado a questão, e rclutado na nossa religião, é certamente a introduccão de 
os argu!Ilentos contrarias, o que se pretende é um tantos privitegios odiosos, que se tem concedido aos 
privilegio de pessoas, .e isso não podemos dar : ainda ecclesiasticos. 
que o podessemos, não o doviamos, porque as ra- Isso junto com a corrupção, e immoralidade de 
zões . para isso produzidas não têm fundamento em muitos dos ministros do altar, tem feito esfriar o 
justiça., eis o meu voto, zelo dos fieis, e dahi vem a falta de respeito que se 

Chega-ra a discussão a este ponto, quando termi- nota nos ecclesiasticos (o illustre deputado repetio 
nou o prazo rliario designado para as leis regula- um texto em latim, que o tach jgrapho não pôde 
mentare.~, porém sendo este prorogado por voto da entender,) Praza a Deus que eu pudesse fazer uma 
camara, continuou o debate sobre o artigo, em emenda á constituição ecclesiastica relativamente ao 
questão, e orarão seu fôro, e ás suas penas. 

O SR, ALMEIDA ·B ·AtBUQUERQUE: -Sr. presidente Pois sahe uma ovelha do rebanho para vir a · ser 
eu só direi duas palavras, porque em ver:lade a ma- superior ao seu proprio pa~tor? Um ecclesJastico, 
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antes .de .o : se~, - ~cidaaão, .e,~~~sújeito·~· ·eiS ) e,ãl ~. ,l'endo.; Põi'~~tâ't~$'ó:oêcorrido .doVidauobre 
autondades CIVIS : e logo que passa a ser. eeelesias~ o destino~ que.eonvinha:'idata, estas aetas, -~esoive.
tico, ha : de ser, superior acestas leis ·e aU.toridades a camara que fossem.remettidas a uma.commissã() 
civis-h . . . .. . . . : ·-.;. '--' , ;, ·.-: · : · . ~~:~: ... -;:_ ·.r. _espec~ -~ónie~td&;>~lo SÍ'~'J!!~i~~nté~1~ra, eu,-

Que ·.lhes · parecie'l -Sr~· présidente,- eu -não·. :possó· 'IJ!lDal.,-A!!. e prop~r ,o. que conv1esse.sobre asua,ma~ 
t.olerar certas ·razões,•.quejá aqui se tem dado~ dii. s'~.a0r. E0Jeog85o,o:..S0r0~.~~1rre0siddee.nBtea:'rr;p_0asss,oeuMa~ .... _no0md_ aearRi. ~'!"'~ · 
zendo-se que. para. augmento e duracão .. da .nossa • .,. 111 - ..., ... .. 
religião, precisão de . priViJegiQS ·os seÚs ministros. be!~(), p~ra Íf?rmar a-dita commissão. , . . -
Isto o_ué filho da ignorancia, ou da mUé, e é muit.o 
e muitoinjurioso. · • . _ _. .. . ;: · .· .. · S~iJu.ndo 

EUa. não pÍ'eciS11, de tão fracos esteios i.ella teve·o · « lllm._ e Exm_ . Sr~....;..;; Levei . ã _ augusta ·_presen~ 
seu prinéipio no ínesmo Deus •. cresceu, chegou . até_-ó · -1 • h d d · de Sua Magestade o Imperador o seu • omcio de 1 
n s, sem pnn egiOs .: . a . e urar us~e ad consum.; do presente mez, no qual patenteando V. Ex~ os 
matiomm. sceeuli, por~e :Deus a.Sslm 0 qn!3r, e 0 vivos sentimentos de comp,ài~ão; de que se acha 
promettea solemnemente. Todos, quantos · se- lhe possuid_a ·a Cllmàra dos depntados, ·nela ·sorte dos 
oppozerem, hão de ficar confundidos, hão de acabar; h d c ~" 
mas ella ha ccniinuar illesa; até á consumma,.Jio do abitantes a província do eará; e do horror, que .. 

I (A · ... _ l ) :..- póde inspirar nos cõracões humanos o quadro da e&"-
secu 0 • .. pota!MI gera mente. - ·_ - · .. pantosa mõrtandãde dos cidadãos recrutados, e· re.; 

Embora se opponhão todos os obstaculos, eu hei · d ô •· d 
de de_fen!lel~a, a~ID como_- támb __ e_m_ hei d_e_fen_der a mettl os para esta c rte, e:~:~ge a parte da mesma 

tit · - té ã {A · d • "'"') camara esclareciment9s sobre os seguintes quesi-
nossa cons. wçao a · morte: . pota o, apotauv _tos :·1. o Se já ti verão atreito as providenéi'às,•que· e11 -
p_orque a nossa constituição em nada lhe é contra- · t d d m · d 3 d 1 h 
na. antes é toda conforme aos pre~eitos 'da religião asseverei er o o em o CIO e e un o proximo 
christã. (Apoiatlo, apoiado.) ·. . .. ·. __ . .. _ . passado :.2.o Que numero de ' recruta~ se pedio ao 

Os males que tem opprimido 0 mundo inteiro, governo do Ceará, e se este contingente foi _calcu
têm n __ a __ scido da _ má intelbg· encia, que se tem_· ·_da_ do lado sobre a povoação·, diJquella . provincia, -COIJ!Pa-

D rativamente -ao q11e devem dar as .. outras: 3.0 Se o 
aos preceitos do nosso ivino Mestre, e do esque- recrutamento foi encarregado ao_ governo das ar:. 
cimento dos direitos, que elle Jlel~ lei natural con-· "!as~ como se affi~ma, oil ~o presidente da proviu
cedeu aos homens, fazendo-os 1guacs entre si. Estes c1a, como determlna a lei . de 20 de Outubro de 
preceitos, e o conhecimento dos direitos do hoinem, 1823: 4.o Na . primeira hypothese, que motivos oc
não agradárão aquelles, que quizerão elevar~se sobre correrão para 8 transgressão da citada lei: 5. o Quan
os_ seus · scmelhaj}~es ; e .daqui nasceu, Sr •. jlrosi- tos recrutanêm sido enviados da dita provincia, 
dente, a desordem: do · mundo. · (Apoiado, aroiado.) quantos iêm . morrido na ,·iagem, . quantos têm che-

Tornando, agora ao ponto da .· questão, · dtgo com gado enfermos, . q11an tos têm niorrido ·depois de 
toda a liberdad~ de UPl representante da nacão, desembarcados, quantos finalmente se achão . em 
que as · ~mendas -propostas são anti-constilucionães, etrecLi v o serviço : 6. o Que despezas se têm feito com 
e anti-religiosàs; porque Jesus Christo mandou pr~ 
gar 0 evangelh!) c_om _ as armas da persuasão, do o transporte destes .recrutas, e que numero de na-
'exemplo;' e do_ Iilartyrio·; e_,nãó -com. privilegias; com vios -tem sido empregado n·o se"' ' transporte, com as
carruagens, .e . C!)m basofias. e . orgulho.- (Apoiado, suas respectivas .. lotações: . 7.° Finalmente, se . já 
apoiado~) . _ : - ... ·_· .. _.· __ .· ··· .. · , .· .. .. . - hou~e ordem de suspensão para talrecrutamento, 

Comportem-se os ecclesiasticos, . como devem, e suas remessas. 

a~ep~~~~e:s!f~~~ta,r~ ~() r~_speito. rortantõ na~a sid~ ~:!~n~~:~:!~c!:!~g:~:r d~n~~~:· J::ti!::~~ . 
. JulgandO::se diséútida .sufficie!lte_merite a materill, tos, e vaccina, .que o · gover:no de Sua Magestade 
pass9~~se á v9Laçãp, na. qual fm approvado. 0 artigo Imperial ~em _ enviado ãquella pro:vincia-para -. dimi
tal qual; ficando por iss.o· _rejeitadas •• as emendas. E n11ir .. o~ males proêl~zicios - ~~~~ - ~liorri(el ;s~CC&,q~e 
dando-se ·-por :ftiida a: 2•discussão do:prójecto; _ resol,;, .a .tem .assolado, mwto sens1ve1s têm .s1do ao .mesoio 
veu-s'e .que passasse á 3 ..... : ' •· . . . , . . . . . · gdoevca~r:s_o __ a __ se ____ sp_~_-fst_.mca·_as_~.l3~-·~- ;!~---~stc~oihll_ .~_ pea_cere_ ~ cd .. __ eam_._m·_··_ eo-_r!D_ ._,!_ ~!jla_does . 

__ Então CQ.ªsu\~.ü, o Sr .,presidente á , camara~·'con,;, ... ._ 
formerequer.êra ·,oSr. Paula e- Sousa:; se a commis~ hli.~id() . ria . Villa . de Ai-aéaty; . e :. o·utras; éomitido 
são, . a. qúe derià,: . .Y_oltar o prójecJo para _· 0 ré~igir ~end_!> o :m~u .Pl:incip-~1 .JJ:~ . r~spondet - ~os ~e!eri.dos · 
antes' de 'entrar· nil' 3• -· discussão;'pódia: formar as queSltos, , direl,a~ Y·J!:x~ eDl_qU!l,~to . aoJ.~;~qu~Já . tiv~ 
e.IIl~IIda!l, . q11e j~lg~~~~ Ji~c!'l~l!~Ji;tS,' a _fin(de _güe ) )r:. -~ão :lugar ... a,s pr~'Videnç,ia,!. , d~~as;·zp_<,>rcrnap.._to .orde~ 
ganisado com emas :entrasse em diséussão : e ven~ n~nd~e, qll!l, a·, :r:e~e~~. dQ~ ;;~ç_~~;,,ll~o.~.fosse 
ceú:.se ~ue sim~ · · - · . . . . . · · · -_ ~ · · . • · feita ·ihrec~mentt) pa~ aq~J, 9]-a&:_. ~11!,. fo~~~m os 
· _ ])epdo1s d~s.t~ _-; ,9, -~t/ ~_ec~_e __ tyi __ ·_o __ .C _____ o~!a _A_·._ g __ ~_iar deu recruta!! levados . a. Pernambuco~ para-· all~ .. coin.a 

conta os segt@tes - · · · · · mudao~ dó. cliína .se.-.êletriür-. o ·gerilien d'eJlf'ermi-:-

l
i · · · ··· ·_ ,, • ,., . · · ;· •• :-oFrrcro~. - ·' ' ·· · · · ,_ ·. ~!::~· ~~e~cd~e$Li::~~ - -!!~~:!d:U!~~~:~: 

' . f t-j me i _,. o . . _ _ conduzirão recrutas .ã rejiàrtição dá marinh_a, e não ~ 

~ « Dl.m. ê Euó. sr:'~Pa5so ás inãos de -v~ - F.x. o 4\da ~ena; .< .. -- . c- . " .:: · .. · .. · ... · "'':·~' ~· .. · 

inclusO' otDeio~ do ' presidente_ .da'· próvincia' . do Rio -«.A' cerca· do',~ ~e o ·governo d~ Sua· Magestadê 
Gránde' do Norte : de :18 de, :Abril' deste .ànno; cóm' às Imperial~· não pedin :recrutas~ á, provincia'~ do· Ceará'; 
copias de,Loilás'as ' acLas das· sessões-dó .Conselho .do ~S' a~toridades 'dellâ:,forão _ · qoem;;p~pllzer~on~~ili(J 
governo, }lara'qn~ sóbre.:_o êontêúdo délibet:e-,-z( e&.,. medida -' salutar;·que · fQssem ·'4ahi ·· tirados',~té' • tres 
mara dos _ileputac:los; o quejnlgàr:coíiniiiente:•_r;•i. miltindividuos, .. "o'··que -mgitcr::n~lseria' abs jneSDíos 

«: Deus .:guarde\• á/V~'EL J;»aço·~i em éi 19-de :Agosto em particular. por: selivrà~ein: ''~sim''do'tlagellifda 
de 1826~~ l.oii<~'Feliatl.W< . FernáfUles ;·Pinheiro~~ fome; •e ao· soeego :geral da :P~'ri.-nCiaj"ll9r s"'.eTitá
Sr.,.JoSé;Bjc&i-do·d&;_Colitá.:AgOiai'de''Andrad~ -, ' • ,,· . rem~em,~·~ . desord~nsr~e em'-enses'-taes ' àpe 
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parecem sempre na classe pobre, e nos indivíduos 
me nos solfredores, ou menos moralisados. 

" Sobre o 3• e 4• posso segurar á V. Ex. que esta 
diligencía foi inc11mbida simultaneamente ao pre
sidtJnte, e commandanÇe das armas, pois cr,ue. este 
tinha tambern de mandar recru tas das que Ja tmhao 
praça assente. 

« AO 5• respondem os mappas n. 1 e 2 . A res
peito do G• informo á V. EX. que é es te um negocio 
alheio da repartição da g ue rra, ~ois sómente o mi
nistro da fazenda poderá informar sobre despezas 
feitas pel:l junta da fazenda daquella província, e .o 
ministro da marinha sobré ·fretes, lotações, e ma1s 
quesitos relativamente a transportes marítimos, 
com que a repartição de guerra nenhuma iutenden
eia tem; podendo unicamente a tal respeito apre
sentar á V. Ex. a parte da despeza fei ta por esta 
repartição · com a remessa de mantimentos , vestua
rio, e botica, nos mappas n. 3 e 4. 

'' Ao 7• c final respondo que s" não mando u sus
ter a remessa dos tres mil recrutas, mas ordenou-se 
que ella fosse feita pela fórma já dita, e nem ordens 
se tem expedido, que fa ~ão violento, ou em prazo 
marcado o mesmo recrutame nto. 

" Sou ilutorisado a dizer á V. Ex. ultimamente, 
que Sua Magestade o Imperador não pôde deixar de 
reparar em se exigir copias da correspondencia, 
quando motivo havia para se espera r toda a eluci
dacão do negocio em que:; tão pelas raspostas fran
cas, e exactas aos quesitos do officio de V. Ex., 
ordenou-me comtudo o mesmo augusto senhor, que 
as rem ettesse, não indo incluída copia de instruc
ções, que se dessem sobre o recrutamento, pois que 
as não houverão, e dtlixarão-se ás autoridades obrar 
conforme as leis existentes . O que tudo V. Ex. 
levará ao conhecimento da ca ma ra dos deputados. 

" Deus guarde á V. Ex. Paço, 21 de Agosto de 
1826.-.Barão de Lages.-Sr. José Rfcardo da Costa 
Ag1Jiar de Andrada. » -Foi rernettido á commis
são de constituição. 

Terceiro 

« lllm. e Exm. Sr: -Levei á augusta presença 
de Sua Magestade o Imperador o offil'io, que V. Ex. 
me dirigio-em data de 18 do corrente mez; e cum
pre-me dizer á V. Ex.; para fazer presente na ca
mara dos deputados, que nenhum dos papeis, de 
que tratava a relação, que a·companhou aquelle 
officio, se acha nesta secretaria de estado; devendo 
existir !Ja do imperio, por ser a competente; mas no 
entretanto julgo . conve niente env1ar á V. Ex. o 
exemplar incluso, onde es tão muitas das ditas peças, 
que se imprimirão juntamente com o manifesto da 
declaração de guerra ao governo de BÜenos-Ayres. 

" Deus guarde á V. Ex. Paço, em 21 de Agosto 
de 1826. - Visconde de fnharnbupe. - Sr. José Ri
cardo da Costa Aguiar de· Andrada.»- A' meEma 
comrnissão . 

Qua1·to 

cc Illm. e Exm. Sr.- Dignando-se Sua Mages
tarle o Imperador receber no dia 24 deste mez pelo 
meio dia no palacio de S. Christovão a deputação 
extraordinaria, qu~d~ve apresentar-lhe o auto so
lemn e do reconhecimento do príncipe imperial, 
como V. Ex. verá da copia inclusa, ordena-me o 
senado, que avise á V. Ex., para o communicar á. 
camara dos deputados/ que será conveniente fazer-se 
a reunião da assemb éa ge.ral ás dez horas e meia 

do dia marcado, se assim o julgar a camara dos 
deputados. 

" Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 21 
de Agosto de 1826.- João Antonio Rodrigues .de 
Car·valho. -Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada ; >>-Foi a camara inteirada .. 

O mesmo Sr. seci-etario apresentou um requeri
mento de José Ribeiro da Cruz Portugal, que se 
dirigia á .commissão de petições, e o diploma ·do 
Sr. Agostinho Leitão de Almeida, deputado eleit~ 
pela província do Rio Grande do Norte, que fo1 
remettido á de poderes . 

Leu então o Sr. Souza Franca, como relator das 
commissões de fazenda e leis rêgulamentares, o se
guinte 

« PARECER 

" A commissão de fazenda e leis regulamentares 
examinando o projecto de lei das dotações da famí
lia imperial, apresentado pelo Sr. deputado Gabriel 
Getulio, entende que o mesmo projecto deve ser 
substituído por outro, qu~ a com missão tem a .hon
ra de apresentar a esta camara, visto como cum
.pre alterar cada um dos seus artigos respectivos ás 
mesmas dotações, não podendo de . modo algum 
pasEar o art. 2•, qu e torna retroactiva a disposição 
da mesm a lei, fazendo -extensivo o seu e !feito ao dia 
25 de Março de 1824. 

« Paço da camara dos deputa<!os. 21 de Agosto 
de 1826.-João Bmulio Muniz.-J. G. Ledo.-J. . 
8. Baptista Pereim.-N. P. de C. l'ergueiro.-J. 
R. da Cosia Aguiar.-Nicolá.o Herrera.-José de 
Rezende Costa .-ilf. J. de Sou.za. Franca.- José 
Lino Continha. " · 

" A assembléa geral legisla ti v a do Brazi.l de
creta: 

cc Art . 1.•-A dotação de S. M. o Imperador 
será de ora em diante · de quatro centos co ntos de 
réis ann11aes. Nesta ~otação ficão com prehendidas 
todas as despezas de sua .imperial casa e serviço, ã 
exce pção sómeilte das acquiEições e construcções 
de palacios, que a nação julgar convenientr.s, para 
a dccencia e recreio do imperador e sua augusta 
família, conforme o art. 115 da constituicào. 

« Art. 2.•-A dotação de S. M. a Impe,:atriz será 
de ora em diante de sessenta contos de réis. Ficão 
nella comprehendidas todas as despezas de sna casa 
e serviço. 

cc. Art. 3.•-A dotação do príncipe imperial será 
emquanto menor, de doze contos de réis; e de vinte 
e quatro contos de réis, logo que tenha dezoito ao
nos completos . 

cc Art. 4. •-A dotação do príncipe do Grão-Pará 
'será, emquanto menor, de seis contos de réis an
nuaes; e de doze quaudo maior. 

" Art. 5.•-A de cada um dos príncipes ou prin
cezas da impecial família será de quatro contos e 
oitocentos mil réis por anno. 

" Paço da ,camara dos deputados, 21 de Agosto 
de 1826.-João Hraulio !lfuniz.-Nico láo Hen·era. 
-J. G. Ledo.-José de -Rezende Costa.-José B. 
Baptista · Pereira.,-!11. J .. 4e Souza França.-José 
Lino Coutinho.-N. P. de r.. Verg1uiro.-J. R. C. 
Aguiar.-Manoel C. de Almeida e Albuquerqué.»
Vencido em parte. 

Posto este parecer em discussão com os dous pro
jectos, versou o debate sobre a .escolha; e depois de 
breves razões foi approvado, dando-se a preferencia 
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ao que as commissões apresentarão como emenda, 
o-qual foi mandado imprimir. · 

Então, obte.ndo a palavra, disse 
O SR. VERGUEmO:- Sr. presidente, nós temos 

na constituição um artigo que diz (leu o art. 15, § 
11 da constituição.) Logo. é nossa obrigação fixar 
estas forças de mar e terra sobre a informação do 
governo. A sessão estã no fim e ainda não se exe
cutou este dever. 

Eu desejava saber se vierão estas informações do 
governo. Se vierão. a commissão de marinha e 
guerra deve apresentar os seus trabalhos sobre este 
!Jnportantissimo negocio; e se não vierão, deve-se 
tnstar por ellas. Eu creio que não vierão ••• (Al
guns Srs. deputados disserão que não tinhão vin
do~) Então os ministros não têm feito o seu dever, 
e por isso eu requeiro que se lhes peça essa infor
mação e com urgencia, porque a sessão está a aca
bar-se. , Eu mando á mesa uma indicação. 

Dito isto, enviou ao Sr. Jo secr.etario esta 

por voto da camara, prorogou-se o tem.po até ulti
mar-se o· objecto em questão, sobre o qual fallarão 

O Sa. CUNHA. MAnos :-Sr_ presidente, V. Ex. 
e todos os illustres deputadoe desta camara, sabem 
que, logo nos primeiros dias da sess-;..~ a commis
são de guerra apresentou para base dos seus tra
balhos, os quesitos que se precisavão . do ministro 
da guerra. Este enviou-nos uns papeis escriptu
rados na maior desordem possível. 

De todos os roappas que apparecerão, só erão 
exactos os de Goyaz e . da Bahia ; depois veio o de 
Pernambuco ainda melhor que o da Bahia. Todos 
os mais para nada prestão e apenas se póde conhe
cer que as nossas forças militares da I a linhà mon
tarão a 25 ou 26,000 homens. 

Para arranjarmos um mappa geral é preciso que 
se nomêe um homem, que escreva o que se fôr col
ligindo desses mappas · parciaes, que mandou o mi
nistro da guerra, vindo ainda a faltar os de muitas 
províncias, por não haverem talvez chegado. 

Tambem nos faltão os mappas d.> commissariado • . 
« INDICAÇÃO Pelos papeis . que existem na commissão, não se 

' póde formar uma idéa perfeita das nossas forcas 
« -R~queiro que se diga ao ministro da marinha terrestres, mas pelo que toca â repartição da mari

e_guerrã, qae com urgencia dêm a in.formacão exi- nha, tenho a dizer, que vierão todos os esclareci-
gidana constituição, art. 15, § ll.-Verguêiro.» mentos, que são de maior necessidade. · 

.Pedida, apoiada e vencida a urgencia, fez-se ·se- A commissão desejava apresentar todos os seus 
gunda leitura, e. decidind<He que não era mister trab~~s juntos, mas o desarranjo dos ~appas das 
ir a alguma commissão, julgou-se objecto de deli- provmt ias é tal, que nem Santo Antomo, como já 
beração e entrou em discussão, tendo a .palavra o tenho dito, se poderá entender com semelhantes 

O Sn. CusTODio DIAs:-Sr. presidente, eu acho que papeis; e para estes tomarem algum caminho é ne-
se devem arguir os ministros, por não terem feito a cessaria um _.homem que me ajude. . 
sua obrigação·, imposta pela constituição. Eu fallo · Eu não posso formar um mappa em boa letra ~ 
coma:franquezadeumdeputado.da nacão. Estas in- é-~e impossível escreve>r com perfeição, como é 
form~ções. são indis_pe~s~veis: não · é ã camara que mister. Estou prompto .a dar modelos para mappas 
as e::nge, e a const1tu1çao.que as ordena; não são capazes de· se apresentarem á face de todo o mun
para nós, são para o serviço da nação. O meu voto do; mappas, que mostrem todas as nossas forcas; 
é que se deve otficiar já para este fim. Estou certo o que, com tudo, é grande trabalho para se alcan"çar. 

· que esta falta nasce de uma pura arbitrariedade: Se se quer saber quaes são as forças do imperio, 
não é esquecimento, é proposit!), bem conhecido -respondo que montão aproximadamente a 26,000 
ha muito t~mpo, de menoscabar os artigos da nossa homens de 1 a linha. Da 2a linha nada absoluta
constituição. mente se póde saber. Nas províncias ha corpos que 

O Sa. LINO CoUTINHO :;_Eu assento que esta in- não têm numero fixo de companhias: ha ofliciaes da. 
dicação não póde tomar em consideração, emquanto patria, companhias de monta-brechas e outras ri
a commissão de guerra e marinha não declarar ex- dicularias . deste lote, filhás das revolucões. Eu 
pressamente.que não .p..lde dar o seu parecer com ignoro a sua força completa e o estado. etrectivo 
os dados que lã tem. E' preciso que primeiro te- dellas. 
nhamos esta resposta, para então a camara tomar Pelo que respeita ã artilharia, munições e petre
as medidas que julgar acertadas sobre a ma teria; chos, tanto do exercito como da armada, temos tres 
porque~ se·a commissão com esses papeis que tem, mappas completos no que toca aos armazens da 
póde fazer algum calculo e apresentar o resultado, côrte e de algumas provincias ; de outras nada se 
e escusado esperarmos mais tempo. sabe. · 

Os ministros sabem da sua obrigação : não man- Se a camara pretende vêr um mappa geral de 
darão as informações porque nãoquizerão; mas essa tudo quanto existe, nomêe um homem, que risque 
falta não ·nos póde servir para deixarmos de cum- e encha os mappas. Eu estou prompto para trana
prir com o nosso dever. lhar, estou prompto a dar os modelos; mas Iião o 

_ ~mfim. ouça-se a commissão primeiro. Eu tam- posso fazer por minha mão. 
bem mandarei uma indicação, que poderá servir Eis aqui, meus senhores, a informacão que eu 
~e e~enda á do Sr~ Vergueiro. · posso dar ã camara sobre este objecto. -

Tendo assim fallado, e~viou á mesa esta O Sa. Lnio CoU'IINJlo :-Eis aqui, Sr. presidente, 
o que nos acaba de informar o illustre deputado, 
como membro da commissão de guerra. O que se 
pedio ao ministro da guerra, não veio em termos : 
apenas ~xistem tres mappas das províncias capazes 
de sernr, ao mesmo tempo que os mappas da re
partição da marinha, . em tudo satisfazem. Os mais 
papeiS para nada servem; e, segundo _se explica o 
honrado membro, nem Santa Antonio se entende
ria eom elles. 

« INDICAÇÃO 

« Indico que a eommissão de guerra dê o pare
cer. tal qual o póde dar, segundo os documentos 
que existem em ~u poder.-'José Lino.» 

Sendo considerada como emenda e apoiada com-
petentemente, entrou em discussão. · -

·Deu então a hora de se levanw a Sessão, porém 
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Bem está; eu digo gue a commissão dê o seu pa- tado, posto que . o não possa fazer senão em dift'e

recer sobre o que puder alcançar sobre esses -mes- rentes relatorios parciaes. Pelo_ que toca · á reparti
mos papeis. independentemente de novas informa- ção da guerra, já disse tudo em duas palavras- ,, 
cões: e se não o puder fazer absolutamente, declare _ O SR. MAIA :-Eu tinha pedido a palavra para 
Ísso mesmo por escripto, para resalva da camara. ;~j_zer, que da . secretaria ,de estado dos .negocias da 
· Pois temos esperado até agora e· ainda havemos marinha, . têm vindo. a esta . camara .. todos os papeis 

.esperar mais? Até quando? ·A sessão _está a con- necessarios, para se fazer idéa do estado daquella 
cluir-se por dias: e em que tempo ha de discutir-se repartição. Eu o sei, pois sou oiDCial daquella se
o project& para a fixação das forças de mar e_ terra cretaria. Porém o honrado membro da commissão 
e passar ao senado, para ser levada á sancçao do prevenio-me e pelo que acabou de dizer, vê-se que 
imperador '! na commissão existem . documentos que sa~isfa2:em. 

o que eu quero, é que a commíssão apre~ente o SR. VERGUEIRO :-Sr. presidente, a minha in
quanto antes esse projecto> se póde, e se não póde,. di cação não embarga os trabalhos, que a commis
o declare em um parecer ã camara, para que a-na- são deve apresentar. Ella é obrigada a mostrar-nos_ 
ção saiba que nós temos feito . toda a diligencía por o resultado das suas observações sobre esses mappas, 
cumprirmos a nossa obrigaçãu e qtte o governo não e papeis taes, quaes vierão do governo. Se os pa
nos deu aquellas informações que a constituição peis da repart.ição da marinha são de mais prestimo, 
obriga a dar-nos, para sabermos o que_ existe e o sobre elles póde a commissão interpôr o seu pare-
que é necessario a bem0r-:.naçào. . . cer com wais segurança, e .dar o seu relalorío. 

Bem se vê, que o qué"se pretende é metter em ' Porém as informações, que eu peço, e a .consti
esquecimento a constituição c continuar-se a obrar ção manda, são muito independentes desses papeis 
-como até agora, sem ordem nem limites, nem lei. e mappas. ·. · 
Bém aviados estamos nós, se ainda esperarmos por Ora, esta questão deverá levar muito tempo, e a 
taes inf<.rmações I . sessão já foi prorogada. Melhor 'Seria que se re-

0 Sn. VERGUEinO :-Sr. présidente, 0 honrado mettesse o negocio á commissão para que ella res
membro da com missão do guarra, falla dos m·appas ponda amanhã, declarando 1ualé a sua opinião, e o 
que têm vindo á camara, mas eu não trato de map- motivo porque não tem apresentado o seu relatorio 
pas, trato das informações dos ministros, cónforme sobre os papeis vindos da repartição da gnerra e -
a constituição ordena. (Apoiado.) Requeiro a ob- marinha. (Apoiado, apoiado.) · 
servancia do artigo, l'_ara se fixar a força de mar e O Sn. TEIXEIR.\ DE GouvÊA : - Uma cpusa são 
terra do imperio ao Brazil. mapp,as e papeis a respeito da .··· força existente de 

E' preciso que o governo nos dê noticia não só do mar e de terra, e outra co usa é a informação, que a 
estado destas forças, mas tambem da necessidade constituição maneJa dar á assembléa, p~a a fixação 
que dellas possamos ler. Por ventura nós sabemos dessa força. ·Neste ponto tão ommisso e culpado e o 
do estado das nossas relacões externas, para conhe- ministro da guerra, como o da m~inda. · · 
<:ermos se estas forcas Ílevem diminuir, . conser- Como é que a assembléa ha de .fixar essa força. se 
var-se ou augmentar:se 't .Certamente já nada póde não sabe, qual.é a necessaria, Otl bastante para a 
resalvar os ministros dessa culposa ommissão; talvez defeza do estado nas circumstancias actuaes! Pois 
.quererão que nós não faca mos · o -· nosso dever, por- a assembléa ha de · fazer um decretO sobre simples 
que elles o não têm cumpndo ! Talvez se persuadão estimativa, e noticias particulares Y · Logo as no ti
que assim se irá pondo isto no esquecimento I cias, que a cllmmissão nos póde dar a este respeito, 

·Tambem nos responderáõ que não existe seme- não valem nadá. · · . . 
lbante artigo na constiLUicão ? Dar-lhe-hão algum Entretanto cu penso que pouco se perde, se guar-
outro sentido differente ? "'E' necessario sabel-o. darmos o negocio para amanhã ; quem tanto espe-

Eu reconheço que nós não deviamos pedir aquillo rou, póde esperar ma1s um dia . . Diga a com missão 
que a constituicão manda dar e é da obrigação dos amanhã o que sente a · este respeito. (Apoiado . ge .. 
ministros ; mas· quem sabe a intelligencia que terão f"ahnente.) · · · · · . - · · 
dado ~o .artigo da constituição? A ~mara-já pedio Como ninguem mais se propuzesse a fallar, pro
aos mm1stros uma conta ou relator1o do estado da cedeu-se á votação, tend~ o primeiro lugar a propos-
administração publica, para sa_ ber quaes erãó os t~. Yerbal d. o Sr. _Vergue~ro, _ para. que a ___ sua ll}dlc_a-
objectos, a que primeiro devia attender a bem da Ça? ~a emendado Sr. L}no Coutmho fossem a com
nação; não quizerão e interpretarão a nossa requi- mtssao de guerra ; e asstm. se_ venceu. 
si cão por um art.igo da constituição, que trata de O SR. PRESlDRl'ITE deu paJ:a á . ordem do dia se
eousa muito differente,. responderão que só depois guinte:_l 0

. A C()Dtinuação da 2• discu_ssão do pro
da morte da imperador nos bavião de dizer o estado .jecto vindo do sen~do em declaraçãodo art. 6• da 
dos negocios publi~s. . . · ._ ·· constituição : 2~ dita sobre o parecer adiado ares-

Portanto, quem sabe se ~lles se julgão ta~bem peito do requer!il}énto . d~ .. Francisco P,eri:lira Mon
desobrigados de dar estas mformações em vida do teiro, e sobre os pareceres da commissão de legís
imp.erador 't Consequentemente eu insisto que nada lação ácJ~rca da intendencia da p_olicia : 3° leitura 
se faça, sem termos esgota~<? todos os meios para_ de pareceres, e deindi~ções e projectos. . 
obtermos uma resposta decisiva-. · Levantou-se a· sessão as 3 horas ·e meia da tarde. 

O Sá. · CUNHA· M_ ATTOS :_:_Em additamento ao qu~ I!Jsé Ricardo. da Costa Aguiar de Andradfl~. secre~
expuz devo dizer que a commissão algum trabalho no.-FranclSco Gomes de Campos, o red1gt0. 
póde 'arranjar, á . vista dos . prime_iros papeis -que · 
vierão do ministro · da guerra, mas que esse mesmo 
trabalho em nada póde pre~ncher .as vistas da ca,- RESOL'(JÇÔES D.A: c_. _A_ .. M_ .. -A~A 
mara: 1\las se a _ camara .. quer .. que a commissão -
apresente o resultado dos seus exames sobre os pa- o: Dlm. e Exm. Sr.-Foi presente á camara dos de
peis da marinha~- ella o ap-resentará em melhor es- putad~s o , omc~o- datado de hoje, em qu~ . V • . :j<:L 
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communica. o convite dosenad.o pa.ra. a re. llDiã~. das ... · « _.4 . commi.sSã .. o de __ ·_ Podere_ s_ v_ io o. s_ di. "plomas dos 
camaras !lO dia 24 do cor~nle pelas IOJ!oras e meia Srs; An~ni~ Paüli~o- Limp!) de Abreu, deputado 
da manha, 1lfim de expedn-sea deputaçao, que deve pela provtnc1a de Mmas-Geraes, Manoel do Nasci
apresentara Sua Magestade o lmperl!dor . o awo do mento Castro e Silva e Ioaquilll . Iosé:Barbosa, 
solemne reconhecimento do principeimperial: . E deputados pela província dó Ceará : e como os 
conformando-se ~ mesma camara com o:·JK>nd,eradÕ' achou legaes é · de parecer que os Srs. deputados 
no dito officio, ordena..;mo que ·eu assim o participo podem tomar· assento. 
a V. Ex., afim de . o fazer chegar ao conhecimento « Paço, d~ camara dos deputados, 22 de Agosto 
do senado. . . . de 1826.-Com as mesmas _assigna.turas. » . 

Deus guarde a V- Ex.. Paço da cam:n-a _dos depu- ~ Forão approvados : a annun~ianllo-se á porta do 
dos, em ~1 de Agosto de 1826.-~ose R~ca~ck da salão o Sr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, foi 
Costa Agutar de Andrada.-Sr. Ioao Antonlo Ro- logo admittido com as honras do costume prestou 
drigues de Carvalho~ o juramento e tomou assento. ' 

rum. e Exm. Sr.-Forão presentes a cammi dos ~ste tempo comparecerão os Srs. Albuquerque 
deputados o otlicio de V. Ex~ de 7 do mez pro:rimo e Ferreira Franca. · 
passado, e os que o acompanha vão do juiz de direi- Entrou-se ná primeira parte da ordem do dia, 
to, e do promotor fiscal do conselho dos jurados, · re- que . era a continuação da segunda discussão do 
lativos á duvida, que lhes occorria sobre a intelli- projecto vindo do senado, sobre o art. 6° da con
gencia do decreto de 22 de Novembr~ de !823, na stituição e principiando-se pelo 1 o artigo adiado da 
clausula respectiva, com que mandou dar execução sessão de 19 deste mez, com a emenda dó Sr. Dur
ao projecto de lei da assembléa constituinte ácerca mund, otrerecida na mt>sma sessão rompeu a dis-
dos abusos da liberdade da imprensa. E sou auto- cus_s~~t.PX:~fer~ndo estedisc11rso .. .. . · . 
risado ~significar a v. Ex., afim de que sub-a· ao· . o Sll. LINO COUTINHO:-Senhores; este artigo não 
conhecimento de Sua Magesta<!e o Imperador, que póde passarde maneira alguma. - ·· · 
.a mesma _ca~ara, de ~on~o!midade com 0 parecer Quando nós temos U:m artigo tão amplo na con
d!i commissao de constitui_çao, entende que o .mcn~ stituição, quando naquella lei . fundamental, no 
Clonado d~creto se ach~ amda e111 seu plenongor • nosso pacto social, se der,lara que são cidadãos bra
porqu_e, na«;> ob~tante dizer 3. sua letr31- que elle re- sileiros, tudos os nascidos no Brasil, quer estejão; 
gulara p~ovis_or1amente até â mstallaçao da assem- quer não residindo-no imperio. como é que se.póde 
blé~ leg1slat~va, c~mtud~ ac<;:rescenta-:- que el~ duvidar, que aquelle artigo revogou todas as leis e 
dara a~ proVIdenCias legislativas, que Julgar ma~s ordens ·anteriores e igualou a todos os cidadãos para 
conv!!Die~tes, e adequa~as.-E como taes proVI- participarem dos direitos_ que ella nos outorgou 
denci~s nao têll_l por ora SI~o . accordadas •. ~egue-se sem dependencia da proclamação que aqui se man
que a1!lda se nao tem venfic~do a condlçao, com cio na: Eis aqui o que diz o art~ t>0 da constituicão 
!!Ue fo1 .promulgado o sobredito dec.reto, que por (Leu). · •. . ·. · .. · • 
1sso subsiste em to~as as suas partes. : ·.. . Faz-se neste artigo alguma difterença entre bra~ 

Deus guarde a V· Ex. _Paço da cama~a ~os depu- sileirils presentes e ausentes 't . '. 
tados, em 21 de Agosto de -1826.-Jose RJcárdo da · · _. ·. . . · . . ·. . _ . 
Costa Aguiar de And7:ada • ..:.sr. Visconde de ·cara;. ·Falia-se aqu1.em alguma ~roclamaçao 't . 
vellas. - - . Estabelece-se •. ····algum ·prazo . para voltarem os 

brazileiros ausentes 't 
Sessh em. ~'l de Agosto de ~8~8 Eu confesso que não sei qual seja a necessidade 

ou utilidade desta declaração. . ·: 
PRESIDENCU DO Sl\. PEREil\A ·DA NOBREGA Pois já as autoridades duvidarão. dos direitos de 
. · , . _ _ algum cidadão, que estivesse ausente ao tempo. da 

Felta a chamada as 10 horas da manha, acbarao- publicação da constituição 'l 
se .present«:s 66 . Srs. ~epu~dos, fal~ndo os Srs.. , Se tal o . fizerão, , certamente commettêrão . um 
Costa Agu1ar, S1lva Guimaraes, Almeida e Castro,= erro e fizerão uma grande injustiça a esse ci-
Bricio e Pinto de Almeid31- pordoentes, e os _S~s. ~~- dadão, . . . .. . ·. ··•· ··· • .. 
buquerque, Lob_o e Ferreira França sem partlcLpa,çao Essa di~tine~o de _presen\es e a~sep.tes.ó !Dera-
de causa. · . . · · ·: . . - _ . mente arb1trana : . pms quando a le1 , na o dlStmgue, 

OS r. presidente de~larou aberta a ses~ao e li<!a ha de .. o executor distinguir '1 . Porque titulo 't 
a .aeta da. antecedente pelo Sr. secretario ArauJO Torno a dizer, a ciréumstancia de estar ausente 
VIanna, foi approvada. . . .. . . . t d · t d rt · · - . · 

Logo o Sr. ' Teixeira de Gcuvêa por parte da a_o ~mpo • o Juramen o .a conu uJça~ nao ~ Jl!o-
iss- 0 de pode.res_le_ u 05 seauintes .. . · tlvo. ne~ amda leve para se pôr em duVIda o direito 

com .:o_ . a . . . · . . o . do Cidadao. · . . . . · . · 
« PAREr.ERÉS · '· Se, porém, elle por outros factos 'mostrou re-

a: Forão . vistos na _ corri'mi;s~ó-.de poderes os di- nunciar .a esse direi~o, éntão estamos em outro 
plomas dos Srs. Luiz Francisco de Paula Cavai- caso · mQito differente: e ·sobre isso à que eu julgo 
eanti e · Albúquerque e .Thom,z Xavier Garcia: de que se'devem:{azeralgam:as observações~ · 
Almeida, deputados pela provinciad6 Pernambüco, '' E' .·a respeito do art.-7o que ('U creio que se deve 
e Agostinho Leitão ,dé Alme!()a . -pela provincia .do fazer uma declaração; pois a respe\to do 6o_quaesquer 
Rio-Grande . do .No~ te : . e como os achou leg~es~ .é duvidas : qtJ.e" se,accarretarem, . são, de mero arbítrio. 
de . parec~r ·que· os _ Sr~. dep11ta~os pOdem tomar Diz o ark7o. (Lendo): «·Perde os direitos dé cidadão 
assento • . ··.·. ·.·· ., _ ... · . .. : , .. _, ., .. . . · ·• . . · brasileiroco ' que ' sem:licet:tçã. ' do·imperadoraceitar 
. .. a: .Paco da . eamara .. dos deputàdos, :!2 de. Agos~ emprego; pens~o, ,ou conde~oraçã.o de qualquer: go-
de1826".-;-LucioSi>ares Teixeira deGàtivia.~Ber- -v:e!'no·estrangetro.,v :.• .: ... ... ,, ·· ,.:- . · ... · . 
nardo Pereira de Vaséonce~los.~lV • .. p~ deCámpos ·_ ;:· O;tii, ,á ;riSta:.·~.es~a~ ex}if~ssõ~~ : p~defill ,entrar·e~ 
v~wgueiro.--Janu.«rio da Cunha Bàrbosa. » ·· · .- ·· duvtda; se aque~e.sque esta..-ao-Já empregados:uos . ,. ' . --· - .. ' . - ------- . ·,' :·; ;,;;:~---.. . -, - ' ,- _;.-,.. ,) -. ;;'.' ._. •/; ;::-" :..::_. --" · ' J ;.:-·-::.--:--· 
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reinos estrangeiros. e continharão .·'a serVir:airida Ora; esta regra é ciaiã~ e fundada no espírito da 
depois da constituição, se devem ou não compre- constituição; _porém, como póde haver quem lhe 
hender neste artigo. ' não dê- esta mtelligencia, por isso eu sustento que 

Eu estou persuadido que sim, salvo se elles mos- é ne~~sario fazer-se uma declaração, e para esse 
trarem terem sido coactos, e lhes ter sidoimpos- ~m:~nandeiuma emenda. · . · · · 
sivel deixar~sse:s empregos. • _ . · ·-- ,-:·.o "itl~stre deputado confuudio as hypotheses dos 

Portanto Ju1go que -:st~ _proJecto nao.devena tra• 1 dois artigos da éonsLituição. 
~r-do art. 6•. da constttluçao, mas do art. 7~. e por A declaração, que eu requeiro, é muito neces-
lSso eu vou mantlar esta emenda, que aqut tenho, saria é essencialissima. 
par~ su~stituir o ~rt: I o, que _eu julgo ~nadmissivel. o Sa. Â.LHEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr .. presidente 

Dtto ISto le11 e ennou á ll?-esa a segwnte e11 . tambem conheço que o art. 6° da constituição é 
claro, e-muito claro, e não precisa ser interpretado. «EMENDA 

<< Ficão incursos no art. 7° da constituição não 
só aquelles que aceitarem de novo cargos e empre
gos sem licença d,o governo brasileiro, mas tambem 
os que -depois da publicação da constituição, con
tinuarão a exercer emprego estrangeiro, em que se 
achasse antes . empregado.-Lino Coutinho. » 

Foi apoiada, e seguirão-se a fallar 
O Sa. TEIXEIRA DE GooVÊA :-Eu estou inabala

vel na minha opinião, e voto contra o artigo e con
tra toda a mataria do projecto. 

Sr. presidente, nada de -dee:larações á constitui
ção. (Apoiado geralmente.) A constituição é muito 
clara : estas declarações são no meu entender vio
laçiles da constituição. (Apoiado, apóiado). 

Senhores, na minha opinião ·a primeira declara
ção que se fizer á constituição, será a primeira pedra 
que se tira~·á ao seu alicerce ; será o primeiro 
passo para a sua quéda. Ou boa, ou má, ou ·perfeita 
ou imperfeita, .guarde-se lítteralmente. (Apoiado 
geral.) Este é o meu poderoso principio_pelo qual 
já votei contra este projecto · e hoje torno a decla
rar-me contra elle. 

Nada de explicacões e declaracões da constituieão, 
nada, nada. (Apoiado.) Hoje principia-se por este 
artigo •. amanhã vem outro e antes de acabar a le
gtslatura · temos. outra constituicão I De mau eira 
nenhuma. • · 

' Demais, senhores, se a constituição neste artigo 
é tão ampla, não será ociosa esta declaracão? 

O mesmo digo a respeito da . emenda do illustre 
preopinante ; e por isso chamo nullos todos os ar
gumentos que se trouxerem contra. 

Nós não podemos declarar as obscuridades que 
muito deproposito se querem achar na constituição. 
Eu não sei que ·obscuridades e ambig~idades são 
estas: quanto a mim acho.a constituição tão clara, 
tão intelligivelque, ainda que eu queira, Iião.posso 
duvidar de nenhum dos seus artigos ; e tenho'·no•· 
tado que só os achão ambíguos e obscuros aquelles 
a quem não agrada a sua. observancia. (Ajwiaâo ge
ralmente)~ 

Torno a dizer que o projecto não deve passar á 
ulterior_ discussão. Voto contra a sua ma teria e por 
consequencia contra todas as,emendas. 

_O ·. Sa. LINO CoUTINHO :-Estou por tudo quanto 
disse o honrad<l ·membro,. porém ·. em· referencia 
sómente .ao art. 6° da constituição;· porém quanto 
ao art. 7°- acho que se não -póde deixar de fazer 
uma deélat:ação· pelo. espírito da constituição.. . 

·Pois quererá o illustre deputado que aquelle 
brazileiro, que, estando empregado em Jlaiz estran
geiro, quando aqui s~jurou acollstitu1ção, conti
nuou no- emprego, seJa contado -nu numero . dos 
, cidadãos? . Isso ·nunca,. Sr •. presidente: . só se . elle 
_p_ro~ar, '.que .. esteve 'coacto, . e. impossibilitado de 
largar o emprego: do contrario não. · 

Além disto eu ·vejo o art. 7° que mostra, quaes i 

são os mot!vos, • porque se perdem os direitos de 
cidadão, e entre esses motivos eu. ·não descubro 
aquelle, de que se lembrão para excluir os brazi• 
leiros natos do fôro. de cidadãos ; alli não se diz que 
tem perdido este fôro· aquelle, que não voltou 
dêntro dos seis mezes da proclamação. · 

Comtudo eu julgo indispensavel este projecto, 
porque apezar de que a constituição não exclue a 
estes brazileiros, comtudo muitos se julgão ex
cluídos, e tem havido quem os considere como 
desna~uralisados. 

Este projecto não vai interpretar a constituição 
como aqui figurou- um honrado membro, não a vai 
explicar, vai sórnente desfazer essa duvida, que se 
tem posto ao regresso de muitos cidadãos uteis e 
necessarios, duvida que não nasce do artigo da 
constituição, que é bem claro e expresso, mas sim 
da proclamação, que o imperador tinha feito pu
blicar antes. 

Portanto é um engano manü!3sto, ou antes um 
abuso de palavras, o dizer-se que este projecto é 
declarat_orio do art. 6° da constituição. 

O que este projecto-·declara é.que aqueJla procla
ma~o caducou á vista dà .constituição, e que não 
tem já força .alguma. ~ 

·Sr. presidente, é. tempo de acabar-se com estas 
duvidas, e declarar-se muito expressamente, que a 
força daquella proClamação expirou com a publi
cação da nossa constituição. 

Aqui se disse na passada discussão, que aquelles · 
brazileiros, que não vierão a tempo, são indignos 
de entrar uo nósso gremio, .e devem ser excluídos 
dos direitos da nossa sociedade. ·Porém, Sr. presi
deJite, ·quem tem poder para os excluir, se a con.., 
sti~ição os ({Onta no numero dos cidadãos? (Apóia.., 
do, apoi~do). Pois a co.nstituição lançou um véo 
sobre essa cucumstanma de estar. ausente, igualou 
a todos; e ·nós havemos de expulsai-os ? Havemos 
de af_!lgentar a estes brazileiros ·natos, ao mesmo 
tempo • que se mandão buscar á Europa homens 
á custa de enormes sommas . de dinheiro, para vir 
habitar comnosco, e participar dos favores das 
nossas instituições'!- (Apoiado,· apoiado.) Emfim eu 
voto pell) projecto: . é preciso que se declare por 
uma vez, que o_ effeito dessa proclama!;ãO já expi.;. 
rou, e que todos os brazileiros, que tem vindo, e 
vierem, são cidadãos na tos, uma -vez· que não estejão 
incursos nas penas do art. '7° -da constituição. ·. · 

Isto não é interpretar a constituição, isto é. tirar 
um abuso introduzido pela má intelligeneia da pro
clamação, nenhuma duvida se teria movido ; porém 
logo. que apparece essa· duvida, deve ·ser remo-vida. 
e só para·esse fim é que eu julg() este artig~. dó pro
jecto neceiS&rio, ~indispensavel. · · • .. · ·· · · 

O SR~ So'DZ.\ F~ç. :-Sr. presidente,, o projecto 
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não póde passa~· de maneira al guma, e quando ; semelhante ficção I Será talve~ o postlim inio T Te· 
passe, deve ser concebülo de outro modo. I remos alguma subtileza theologica ? 

Este 1 • artigo contém doutrina contraria a cón- . Portanto, meus senhores, este caso não póde ser 
stituição . . Que diz a constituição? Que é o que ella objecto de lei. Os brazileiros qu e voltarem ao im
propõe cumo regra para se tentar alguma emenda perio, tendo dclle sabido ariles da independencia, 
em seus Hrtigos? Não a prohibe dentro des ta legis- devem justificar a sua co nduc.ta, e ~e mostrarem não 
!atura? E a fazer-se uma declaração da wnstituição, ter incorrido nas penas da proclamação de 1823, e 
niio se ha de proceder com as solcmnidad~s, qu e nas 4ue impõe o art. 7• da constituição, devem ser 
ella mesma aponta? E então como é que por meio aceitos, como cidadãos natos; aquelles porém que 
des te projecto se pretend e interpretar um artigo da se não puderem purificar, são est rangeirns, não pG
constituição ? dem entrar no nosso gremio. O negocio é todo do 

Demais, Sr. presidente, nós não temos necessida- poder judiciario. 
de alguma desta declaração, porque a constituição Por conscquencia eu voto contra este artigo, e 
é muito clara, não precisa commen ta rios. contra as emBndas, que é o mesmo que votar co n-

Diz-.se que só se pretende revoga r a proclamação, tra todo o projecto . 
de que aqui se trata. Então faça-se outro projecto, Veio õntão á mesa e foi lida esta 
que não seja dedaratorio da cons tituição. E por ' 
' 'entura essa proclamação não se acha revogada pela « EMENDA 
propria · constituição ? E para que revogai-a urna 
outra vez? " Supprima-se o art. I• do projecto.-0 deputa-

Finalmente por qualquer lad o, porqu~ encare este do So,;,za Fnmça. >>-Foi apoiada. 
negocio, eu não posso descobrir uma só razão plau- O SR . AurEmA E ÁLBUQUERQUJ;; :- Sr. presidente, 
sivel para defe nder o projecto . Portanto voto que eu não posso sabor a razão, porque o ·mustre depu
seja rejeitado, (Apoiado.) tado o Sr. França quer que este projecto de lei seja 

O SR. VASCO:'ICELLDS :- Eu tamuem so u de opi- declaratorio da constituição. 
nião, de que este artigo, e por consequencia o pro- Na letra do projecto certamente n,ão apparece cou
jecto não deve passar ·(apoiado) ; não porque seja sa alguma, por onde se possa dizer que se vai inter
declaratorio da constituição, pois de certo o que se pretar a constituiçi:o; no seu espirito ainda menos . 
pretende é revogar a proclamação , e da l ~tm do Nós não vimos aqui o primeiro projecto, que se 
mesmo projecto não se colhe outra causa. apresentou no se nado? E então como é que se diz 

Eu tenho outras razões, qu e já po r vezes ex pendi que este pr ojecto é dccb ratorio da con"sti tuicão? 
nesta casa, desde que teve lugar a primeira dis- Pois o senado não sabe muito bem que os artigÓs da 
cussão . · constituição se não podem altera r, se não passados 

Conheço qu e não se trata de interpreta r a consti - 4 annos, e com as solemnidades ruarcadas na mes
tuicão, mas de r!eclai'ar revogada essa proclamação ma consti tuição ? 
de 13 de Janeiro dr. 1823. posto que procurou-se apa- Outro illustre deputado diz que a constituicão 
drinhar isto com a constituição, que é bem clara, e não póde ter eiTeito retroacLivo. Vejamos , se assim é. 
expressa, e não precisa comm entadores. (Leu o art. 6• da constituição, e todos os seus pa-

Eu já disse, ~r. presidente, que se isto é um a ragrapbos.) Qu e faz aqui a con stituição? 
amnistia geral, se por es te decreto se prcl.ende por Declara, quaes são os cidadãos brazileiros : e não 
em total esquecirr:ento o procedimento daquelles diz que parte da nação porlugueza, que es tava entre 
brazi!eiros, -que sendo chamados em soccorro da nós, será considerada como brazileira '1 Haverá 
patria, e podendo, não quizerão acud ir ao seu bra- alguem que o duvide? Não : e porque razão se não 
elo. então é illPgal o mei o, porque a concessão da dirá que este efl'eito é retroacti v o ? Ella accrescen
amnistia, e perdões é exclusivame nte do poder mo- ta que todos os brazilei ros natos são cidadãos : re
derador. (Apoiado.) fere-se ao tempo, em que foi publicada, e não ao 

Se. porém se quer por es ta titulo con fundir os preterito : qu al ~ a força retroactiva ? 
bons com os máos brazileiros, e adrnittir aos direi- . Diz- se que os brazilei ros ausentes já tinhão pE>r
tos civis, e políticos dos cidadão~ aquelles, que ou d<do o furo : mas, respondo eu , ella lh'o resti tuio. 
por desamor, ou ainda mesmo por odio recusarão Os portuguezes, que estavão no Brazil, era brazilei
tomar parte na defeza da nossa patria ; nesse caso ros? Não, mas ella os fez : e será isto retroagir? 
nnnca, senhores, nunca eu darei o meu consenti - Finalmente eu con fesso que não entendo a forca 
mento. Taes brazileiros perderão, ou antes·renun- deste, ll de outros argumentos. · 
ciarão aos seus direitos, já nii.o perten cem á nossa Uns qllPrem que o projccto sej a dcclaratorio da 
família. C<lnst iluiçilo, e outros suslrntão que se vai dar iÍ 

Aquell es"porém, que por justo im[><'<lirnento nnu cnhstitUIÇÜú eiTc> ito retroar:{.Í\"0. porém cu não des
puderào ainda voltar, são tão cidat.lã"' eo mu eu, não r.ubro rwnhum de::ses absurdos. Sustentão uns se
del'em soffrer a menor mingua ·em ~'f.' il f•lru .. nhore~ que a prodanwção está em· vigor, e outros 

Diz-se que a constituiçilo , revngando ;~quella llrO- quo esta rel'ogada: e o qu e mais admira, Sr. presi
clamação; contou no nu<ne ro dos cidadàos a todos de nte, é que no meio de tal vari edad e de opiniões, 
os brazileiros ausentes, ainda que es tivessem incur- conspirem todos em dizer que tudo é claro, não ha 
sos na pena da mesma proclamação . motivo de çluvidas, e que por co nsequencia o pro-

Porém como se póde conceber ta l principio ? Aca- jr r.to é inubl e ocioso : isto é o que mais me ma ra
so a constlluição declarou por cidadãos os que ti- vilha. 
vessem já perdido esse fóro, os inimigos da inde- Eu wststo que o projecto é necessario, e deve 
pendcncia, e da mesma constituição, os trahidores passar : o que eu não qutzera que passasse nesta ca
emfim? ·Corno é que a constituição poderia ter um ma r a, é o principio emittido por um i !lustre devu
elT.;Jto retruacttvo, o admttltr en tre os ctdadáos : tado. que chamo•t mdtgnos a todos os b razile iros 
aquel!es, qu e já as leis havi ão desnaturalisado? Na . que não vierão dentro dos 6 mezes da proclamação: 
verdade nenhumJunsconsulto romano ausana uma I Senhores, ainda que um 04- outro dos nossos 

57 
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irmãos, pouco lembrado do que deve ã sua patria, I O Sa. BAPTISTA PEREIRA ; - [u voto contra este 
não fizesse a neccssaria diligencia pot· cumprir a arl. 1•, porquanto se elle é deelaratm·ín. d<i consti
ordem do imperador_ publicada uaquella proclama- Luição, não se póde admittír como ext .. ntponmeo, e 
ção. não deverá por bso só incorrer no odio na cio- por. agora ·é ínC(Justilucional, porqUt~ dírectamente 
nal (apoiado geJ·almcnte), e ser proscripto para sem- se oppõe <i lei fundamental do imperío. 
pre. Um erro de momento não púdc trazer um cas- Se porém olhamos o artigo como rcvogatorio da 
tigo eterno. (Apoiudu, apoiado.) A m1çao é gene- proclamacão de 8 de Janêíro de 1823, eu o acho 
rosa. (.Apoiado. aJloiado.) ocioso, c "se r ,• mo providencia, inutit. Que diz a 

Outros maiores delictos merecem perdão, e total proclamacão? (Leu.) Que diz a constituição? (Leu .• ) 
esquecimento; quanto mais este, que tah·ez nascesse Aquclla exige a prom pta volta dos brazileiros ausen
de um erro de entendimento, e não de vontade. tes, convida-os a tomar parte na grande causa da 
(Apoiado.) indcpendencia ; mas qnal asancçã<l? não descobro ~ 

Não haverá um só homem desmoralizado, que e não nos diz a consti tuíção, lunçando um véo sobre 
declare odio gratuito á sua patria. (Apoiado.) o passado, que são llrazíleiros todos os nascidos no 

Portanto todo aquelle brazildro, contra quem se Brazíl ? Não tem a constituição tacitamente dcroga
não provar esse odio, ou traição á sua patrin, todo do qualquer determinação em contrario 1 Creio que 
aquelle, que não está incurso nas penas da consti- sim, e neste sentido é desneces~aria e ociosa qual ... 
tuição, deve ser recebido por nôs com os brac;os quer lei a este respeito. 
abe,rtos .. (Apoiado geruq . · Embora. Sr. presidente, sejão culpados perante a 

Nós de\·~~os _!lartnonJza_r, confra_termzar wm os opinião publica aoptellcJ brazíleíro!", qne friosescu-
nossos c_oncJ~ad~os. (Apatado, upowdo.) tarão longe de nós us trabalhos, que nos rodeavão; 

Demats nos nao temos tanta gente, qt!e despre- se al"uns houn•, que ~wr livre ,.011 tade, e em inteira 
zemos os nossos naturaes, quando a tanto custo lihet~adc assim obrarão. a constituição por moti,•os 
ma~dam<1s busc~r homens cstrunhos para a nossa políticos não contemplou essa fulta ; unicamente 
socJedade. (Apowdo geralmente.) attcndnu.ao n<::>címento; port<•nto nada ha a accres-

OS!I.. Souu Fn.ANÇA :-Eu )Já o sou quem diz qu·~ centar ou diminuir ; c m ·s tes termos voto contra o 
o projeclo é declaratorio: o mesmo proj':'clo é quem artigo. 
o diz. (Leu o 11rojr:cto.) E como se entendem estas Terminada a .discus~ão. por se julgar sufficiente, 
palavras 'l · . procedeu-se á \'tJtaçào, na qual foi rejeita-de o arti-
. Haverá quem duvide que isto quer dizer bem ela- go, assim como as emendas. · 

ramente; que o artigo da constituição devo-se cn- Abrio o S•·· presidente discussão sobre o art. 2° 
tender destn, e não de outra maneira? Logo a ca- assim concebido:· 
!"ara dos deputados não póde admittit· este pro- << Art. 2.o-Não entrão nesta disposição aquelles, 
JeCt~. _ . que depois · de jurada e proclamada a con:;:tituição se 

Diz-se que nao se trata mais, do que revogar a acharem comprehendídos no art. 1o da constitui
proclamação de !3 de J<lJieiro. d~ 1823, e que vão-s~ cão. 11 

~ham~r ao .gremtt? esses_braz,IICiros, que por ~ma ma • 1~ como se obsen;ãsse q\}e-a materia deste artigo 
mte~hgencra; se Jn!gaY~o. fora da nossa socwdad~ : estava cssenciahncnte dep• ud::nte da do artigo an-
pogm~sfr~o~~~~t~~~ ~~c;!~~~~ que não entende os tecedent~, pwcedcu-se loc;o <i vol_açã_o, c foi ifu1-
aro-ument s dos que oopoe~ a este JJroJ·eclo: c eu mc!'tc reJeitado: .Em conseguencm JUlgou-se m a 

<> 0 _ se d• d. . . a d1scu~sao, e n~Jeltado o proJccto. 
~xclamo, que na o ~~len . o o" q~•.e quer •zer ~~t~ P• ~>- Depois di:;:to f o ri! o <~dmiltidos com <JS honras do 
Je~to, quando o mesmo Ill~-llc dep~tado amdu nao estylo · j árão e tomarão assento os Srs. Luiz 
a~m~n com o se.u ''erdudeJJ:o ~~~ ; dJz_en~o que e!le Frandsc~~le l'<.:ula Cavalcanti e Manoel Gomes da 
n.ao e ~ecl~ruton.o _da c~nst1tmça?, nao e_ de ílll!IIIS- Fonseca, deputados pela provinda de Pernambuco, 
~:da~~o e de Ievogaçao da piUclamaçao, nao é o Sr._Agostinho Leilão de Almeid.a, p~la provincia 

Admira-"e que no meio de tantas duvidas julgue- d~ lho Grande do Norte, e. os Srl;: l\lauoel do Nas-
se inutil 0 ;D proiecto ne ás vai .tirar. c:tmet;~to de Castro e Joaquim Jose Barboza, _pela do 

p 1 · J " 'q ·d · t • Ceara. e o contrarw, ~ •·. presi_ ente, este _proJe_c o e que Pa"sou-se á 2• parte da ordem do dia. e entrou 
fez. n.~scet todas estas duv19as, e a diversidade de em d~isr:ussão 0 parecer da comrnissão· de fazenda 
opmiO_eS, !JUC te.m apparec~d? nesta camara tem a :!obre o requerimento de Francisco Pereira 1\lon-
su~ pr1.meua origem na . dlfliculdado_. ou antes no te· . 0 ai parecer fka apre"enlado e ficára 
tmsteno qne se nota no fim deste proJecto, O certo 1.ro~ qu ". d . 18 <- ' 
é que ainda ninguel!l o ~oube explicar: e porque? adJ~uo. ~~a ses~ao e d? corrente mez. 
Porque é cousa nova, é sui gene7·is. _ . fallarao sobre a matena 

Eu estou com o illustre deputado, que a const.i- ! O SR. VASCONCELLOS: - Eu approvo .o parecer 
tuicão declarando qunes erão os cidadãos-brazilehos, da commissão, porém não a razão, em que-se funl:la. 
estãbeleceu um direilo novo, sem dcpendencia do Queira o Sr. secretario let· novamente o parecer . . 
leis, ou ordens anteriores, c que são cidadãos todos ( Foi satisfeito. ) Bem, ni10 querer a commissi10 
aquelles, que ella declarou como taes, e só deixarão que o corpo legislativo possa fazer creações novas 
de o !?._er' os incursos nas suas penas. Porém _gue de officios, sem proposta do governo, é querer tirar 
tem isso com este projecto 't Qual é o seu fim? De- o direito, qne tem a assembléa de formar quaesquer 
clarar o artigo, que eu á pouco li'! Dizem que não. leis, e apresentai-as á ~ancção imperial. O corpo 
Revogar. a proclamação de 1823 'l Tal conceito não legislativo não está pri\·ado de lrgislar sobre qual
se deduz da letra do prqjecto : logo para que . serve quer objecto, seja elle proposto, ou lembrado por 
elle 'l Conclúo pois que este projecto só serve para qu<'lquer cidadão Eu pt,r\anto voto pelo parecer, 
confundir os direitos dos cidadãüs, quando se não mas contra a ·-razão, que n'elle se dá, pois a julgo 
julgar incompetente e nullo, por ser, como sustl:'n..; I inconstitucional.-Risque-se a razão, e tudo o mais 
to, declaratorio da constituição. é procedente. 
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O Sn. SouzA FRANÇA :-A razão. que dá a com- nheiro da nação vai-se empregando contra a nação~ 

missão, " não é inconst.itucional. O íllustre deputado ~nve.~tão-se conjurações, forjão.-se revoluçõ~s, tudo . 
é que tira uma conclusão, que se nii? acha nas pa- e espionagem e. terror; eiS aqm para qu~ existe um 
lavras do p<ll'ecer, para suscitar esta duvüla. A com- chamado intendente da pollcta. O mais é que já 
missão diz qno só pelo requei·imento de um parti- d~pois de jurada., a nossa constituição assento_u-se 
cula.r não é que se devem :fazer creações nova$. que esta autoridade em lugar de desapparecer <lo 
Apparece um homem pedmdo que se cree um olll- no.-;so territorio, devia multiplicar-se in ínfinif.um, 
cio, por ser necessario, o governo remettc este rc- e de facto, á ma11eíra destas plantas parasitas, que 
querimento :í camara, e nada diz s:Jbre a necessi- se arraigão ás ar1•ores, cobrem todos os seus ramos, 
dade de semelhante creação, como é que a camat·a o a fazem esteril, vai l:lnçando ra·zes por todo o 
ba de tomar conhecim!3nto d(}sta- pret"nção'l . nosso paiz, e pondo o povo em maior vexame, do 

Se o supplicant.e pedisse que seu filho fosse pro- que já mais esteve. 
vido em um emprego jiÍ creado, ao governo por- Tomára que a illustre commissáo me dissesse, com 
tcncia o ddct-imento ~em ingerencia alg1H1Ja do q11e autori1ladc se creárão esses chamados com
poder legislativo. c(Jmo porém elle pretend6 , que se missarios de policia, e para que fim. Se não fosse 
cree um omcio novo, c que nrillC seja provido seu temer sahir da ordem, eu o dissera, e mostraria qne 
filho, devia o governo, que nos rernctt0u 0 seu re- Hsse foi um dos grandes planos .•• (á ordem. ) Eu 
querímento, examinar primeiro a necessidad~~ de já torno para a ordem, porém ainda terei occasião 
tpl officio, e propô r á cawara a sua crca~ão, se a de falia r muito positivamente a respeito desta arbi
julgasse precisa; e se a jul;pss~ desnc~essãria, in- trariedade •.. Senhores, este dinheiro da policia 
deferit· logo a. este requerimento. Ora, é neste! s 'n _ deve entrar para os cofres da nação, e de1•e-se saber 
tido que a commis!õão diz que a assembléa não ha em que se gasta: Não ha a11toridade nem tribunal 
do crear offieios por simples requerimentos dtJ par- algum, que tenha á sua disposição rendas publicas, 
ticulares, mas sobre propostus 1io governo_ Creio sem dar contas da sua arrecildação, e applicacão. 
que esta razão não é inl'onstitllcional, c por isso 0 Tem chegado a tal o despotismo dos intendentésde 
parece1• deve passar I'Jrl I.,,Jas as snas partes. _policia. q11e até têm impos_to tl"ibutos aos povos. 

Tendo cessado a t!is•~ltssão, por se julgar suill- Sr. presidente, a maior parte destas rendas !.la po
cie~tte, passou-se á votação, na qual foi approvado 0 lícia são arbitrarias, não tem lei, em que se fundem. 
parecer-.- A respeito da minln indicação, eJ tambern não 

Teve então lu:tarn dist"nssãn dos d•.1usparecercs posso estar pele qne tliz a commissão. Este lugar 
da commissiio de legislação, apresentados na se:>são de in tendente de policia ou deve ter um regimento, 
de 10 dt,sle mez, sobre a indicarão do Sr. Cus- que lhe marque as raias, ou deve ser abolido quanto 
todio Di\ls, para se organisa1• 11111 régimento para 0 antes. Um agente munido de poder íormidavel; e 
intPndente geral da policia. 0 sohrc 0 projecto do sem limites, c de rnais a mais sem responsabilidade 
mesmo senhor para regular ~ administracão das e com um cofre pingue ás suas ordens, e • de que não 
rendas applicadas á intend·~ncia da policia.. · tem de díll' cont~s, só é proprío para Constanti-

T• 1 · nopla, ou para Argel, para um paiz, onde ha lei, e 
!Verão a pa avra consLituição não póde ser. E muito me admira que 

O Sn. CusTODIO DrAs: c- Sr. presidente. eu res- a c01nmissà.o não tivesse estas razões em vista, este 
peito muito o pa.trio~ismo c luzes dos honrados objecto devia ser um dos primeiros, de que a as
membros da com missão de legislação, comt11do en semblé<t se occupasse, porque emquanto tivermos 
não me posso conformar com a sua opinião. O reino um intendente da policia de semelhante cathegoria, 
de Portugal gozou pot· muitos seculos da maior fé- podemos estar certos que não teremos constituicão. 
licidade. sem haver intendente de polícia. E' no- (Apoiado.) . • 
tavel senhores, que ernquantCl os portuguezes gozarão 0 SR. VAsco:~cELLOS: _ Eu me opponho inteira
de liberdade, eestiverão debaixo do imperio das leis mente a este parecer da commissãó, em que requer 
não foi preciso estabelecer uma autoridade tão for-
midavel, como essa, que 0 despotismo, e a t_yrannia illustrações do gt•verno, e propõe entretantQ o adia
- n.1enlo do projecto do Sr- Cnstodio Dias. Sr. pre
mventou para pizar toda.> as leis, e opprimir os sidente, eu devo falia r sempre .o que entendo, e não 
povos, debaixo de .pretextos falsos e até escanda- devemos J·ámais dissimular a verdade, maxime 
losos. quando neste recinto tratamos de prover ao bem 

Eu . quizera que a commissão me negasse esta publico, e executar aquillo, que · a constituição 
verdade, se, ella o_ podasse fazer, e me dissesse qual manda. e os nossos constituintes esperãQ de nós. 
fo i a raziio, porque se creou este horroroso tribu- Tomára saber se para entrar esse projecto de Jei
nal. Não foi a "·ontade do mais despotico de todos em discussão precisa o corpo legislativo ter escla-
os ministros, que houve em Portugal? E para que? recimentos do governo. · 
Para firmar o sett podet·. E et~tào como pód e Pois para se mandar que o cofre da policia passe 
subsistir semelha(lte autoridade em um governo para 0 thesouro, e que o _int.endentc dê contas do 
constitucional? seu recebimento e despezas, precisamossaber co usa 

Este tribunal até possue um cofre saparado, de alguma. do governo? E para que são estas illustra
que nã'l dá contas a ninguem, e p6de-so solfrer ções -no fim da presente sessão. senão para pro
~sto á fa·~~ de uma constituição, que fez a todos os tela r este negocio. O Sr. Custodio Dias apresentou 
empreg:d•l~ r~spnnsaYeis, e que diz muito expres- um projecLo dt! lei fu.ndado inteiramente na con
samenrt~. •pte n dinheiro da nação não se gaste sem stituição. ·As rendas publicas, senhores, devem ser 
ser por leis emanadâs do corpo legislativo 1 Para administradas segundo as leis, e applicadas em bem 
que é ess·.~ dinheiro, de que ningttem tem noticia 1 da. nação. Não ha autoridade alguma, que estt>ja 
Para pagar a. infames espiões, para fazer festas, e 1 isenta de dar estreitas contas dos dinheiros .publicos, 
para opp. rimir os povos. Em outro tempo ainda. ap•l salvo se o . cofre da intendenc. ia da policia é p.a:
pareci~o- uinas . c?ntas impressas desta, e de outr~s trimonio • e propriedade do mesmo inte~den~e. Poi!l 
repartu~oes, e lloJe't Nada, tudo é segredo, e o d1- para a assembléa mandar que esses dmbearoa , en~ 
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trem para o· thesooro .e que o intendentc·dê contas 
ao ·mesmo · .thcsouro ;fas enormes quantias, que re- · 
cebe, e que·se não sabe, ~m que se gasla, havemos 
esperar por:illustrações do .governo-? Que escrupulo 
é este 7 Nó~ devemos escrupulizar pela demora, 
Sr. presidente; um só dia póde causar grande perda 
á nação. · 

Eu · descubro ainda uma espantosa contradicção 
nestes dons pareceres. Quando se trata de acudir á 
delapidação da fazenda dos povos, a commissão pede 
esclarecimentos. Pede esclarecimentos, quando . o 
Sr. Custodio Dias propõe um project.o de lei só para 
fazer entrar no .thesouro da naç.ão, aquillo, que é !!o 
thesouro da nação, e para se pôr em plena luz do 
dia esse cofre dos mysterios, essa caixa do arca no, 
porém quando o mesmo illustre deputado apre
senta uma. indicação, para dar-se um regimento a 
essa ·autor1dade monstruosa, e repugnante ao sys
tema coustitucional, ou para a abolir, se fõr neces
sario, . então não precisa a com missão de esclare
cimentos, puxa pela espada de Alexandre, e corta o 
o nó gordío, dizendo, não póde ser, não se póde 
fazer o que pretendo o illustre deputado. Note-se, 
senhore.s, que o que pretende o Sr. Custodio Dias, 
é o que anciosamente espera a nação. Os po,·os 
querem constituição, ,leis, governo, ordem, e se
gurança, enãoquerem mais at·bitmriedades, mando 
absoluto, autoridades desputicas, c sem regimento. 
· Esta autoridade, de que se trata, é a mais owres
sora dos poYos, é aq1,1ella, que desde a sua creação 
mais tem con tribuido a pôr os ~o,·os em geral descon
tentamento, e infelicidade. F.mquanto o Brazil não 
teve intendentes de policia, hou\·e policia sem in
tendentes, houve tranquilidade, e forão 'Venturosos 
os povos. Depois que houYe intendentes, dcsap
pareceu a policia e a paz dos povos. Portanto eu 
me opponhoa este parecer dacommissão, e requeiro 
que fique sobre a mesa, até que eu apresente (e 
será em breve ) um projecto de lei concebido em 
um só artigo para que o intendente dê contas no 
thesouro pllbiico das rendas á sua disposicão. Este 
projecto do Sr. Custodio Dias é muito extenso ( é o 
unico defeito, q:ue eu lhe descubro) ha de levar 
muito tempo a discutir-se, cu olferecerei outro como 
emenda, ·e será em um só artigo. Esta maleria não 
pode .soflrer delongas. 

'0 ·Sa. VEl\GUEIRo : - Eu me aparto algum tanto 
do parecer do honrado preopinante, j11lgo que as in
formações, que a commissão pretende, são indis
pensaveis })ara se proceder em ordem, e com toda a 
madureza, Ha .um alvará que creou essa contadoria, 
de ·que falia a commissão, e sobre a sua existencia 
ninguem duvida, porém o que se não póde saber 
ao certo é, se essa contadoria está sujeita ao the
souro, e sobre este ponto julgo precisa uma in
formação preliminar. Os princípios. em que se fir
marão os honrados membros, que lêrn fallado, são 
de toda ·a evidencia, e de toda a luz, ninguem os po
derá jámaís negar, porém nem por isso nos po
demos . dispensar de . haver os conhecimentos cir
cumstanciados sobre a ma teria. A nossa constitnicão 
sujeitou a administração de todos e quaesqüer, 

.· fundos publicos á fiscali5ação do thesouro, e em ul-
timo apuro á àssembléa legislativa. • · 

·E ·como póde estar isenta desta fiscalisacão uma 
caixa de fund~s · ·publicos, sem que o thesouro, 
e ,a assem~léa saibão do que tem, e dos objectos, em 
que ·~~e~!! prega? Quem póde eoneeber uma seme
lhanta-tdea·! Se todas as taxas e tributos devem ser 
impostOs ·.:pela ·assemblea,· ·se as · despezas . do anuo 

:findo devém ser approvadas, .e as do futuro decre
tadas pela asscmbléa, como se póde tolerar que 
ex:istão ·entre nós impostos não d~ctetados por I!';' i, 
que se empreguem estes mesmos impostos em 
objectos não decretados por lei, c, o que excede a 
todos os limites, que um homem·tetiba á sua dis
P?síção esses impostos, e que delles não dê contas a 
OIO"'Ucm? · 

Na verdade semelhante abuso é revoltante, e in
supportavel ao systema constitucional, que nosrege. 
!!elo alvará não . se póde saber como o thesou
ro toma esJSas contas, ou se as toma; porque o 
al\'ará só .trata de 1,1ma. contadoria na inteu
dencia, e de nada mais. Poróm como esta repartição 
de policia recebe ordens particulares, e occultas, e 
o seu systema é todo mysterioso, não podemos tomar 
deliberação alguma a respeitu u~ seu co.fre, se~ que 
o governo nos elvcide, e nos dtga. mmlo.succmta
mente; se o intendente dá, ou não contas ao the
souro da administração daquellas rendas, e quaes 
ellas sejão. Julgo que a isto ninguem se opporâ, 
porquo assim o exige a prudencia, e a ordem. . 

Não me conformo porém com a commissão 
quando no outro parecer diz que ainda não é 
tempo de abolir a intendencia geral ua polica e que 
para isso devemos esperar pela formação do codigo, 
o qual ha de tratar de todos os ramos de adminis
tração, que até agora tem estado a cargo desta au
toridade. 

1\Ias pergunto eu: acaso scjulgou precisa a for
mação do codigo para ubolir os fóros privilegiados 'l 
Será precisa para se abolirem tantos triuunaes, cuja 
existenria repugna com a existencia da constitui
cão? 
• Será precisa para se põrem em elfectiva pratica 
as garantias constílncionaes, as quacs não podem 
de sorte algurna soffrer a conservação de uma al,ltO
ridade monstruosa, como é a do intendente geral àa 
policia ·? Por véntura _virá a ri'acão a soffrer alguns 
males pela falta desse homem: cuja autoridade é 
inteiramente anli-constitueional'? Diz-se que o in
tendente da policia faz as funcçõ; s de juiz de facto: 
porém essa gente numero;;a, que se acha empre
gado na policia, e que está sujeita a esse homem, 
qúe se chama ·intendente geral da policia, não 
poderá estar (e mui lo melhor) sujeita ás autoridades 
já· estabelecidas e dirigidas pelas leis, e não por 
instruccões secretas? · 
' · Por ventura foi preciso um novo codigo para se 
crear em Portugal e no Brazil a intendencia da po
lic-ia 'l Não, senhores: e porque razão se julga a sua 
extinccão dependente de um novo codigo 't Ce~ta-
mente· é idéa maravilhosa 1 . ' 

Sr. presidente, o nosso mesmo codigo antigo tem 
estabelecidos os agentes de policia, e os magistra
dôs, que·a devem inspeccionar.Acreação dessa nova 
autoridade é que violou o codigo, e o alterou intei
ramente. 

Portanto nós não temos a fazer mais do que repõr 
as·co11sas no seu antigo estado: não vamos alterar 
as leis, vamos dar execução ás leis, e com espeôali
dade á constituição, que não póde marchar com 
ta€S entraves. · 

Se o intendente existe para prevenir os crimes~ é 
inteiramente inutil, porque todos os magistrados, 
.e principalmente os criminacs devem éxercer essas 
fUJJcções pelo seu regimento. Até os juízes de- vin
tena são agentes de policia. e dew.~m prevenir õS 
crimes nos seus districtos~ Isto é das leis ~ntigas, 
não é cousa nova: ,o intendente geral da <policia é 
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que inutilisou todas estas leis, e se . arrogou um impugn{}u o parecer da commissão, por julgar·ne.:. 
mando absoluto, e despotico, postergando os regi- cessaria a ref()rina do codigo an•es da abolicão do 

I 
mentos de todos os magistrados. . cargo de intenden_te geralda policiã·. ·_· _ • · 

. Diz-se que é nccessa1·io um centro· para esta 1·e- . ~u- convenho, Sr. _pr·esident~, em todosos prio
, partiÇão de policia. Pois o ministro da justiça não é ClplOS, sobre que o !Ilustre membro fundou o seu 

um centro? Não Lemos, o reget.ior das justi~as '!Não voto. Na verdaàc Portugal existiu muitos seculos e 
temos a administração da justiça dividida em rela- foi feliz sem uma tal magistratura; nãQ neo-0 a ;a
ções, corregedores, ouvidores, juizes de primeira zão, que se deu como a principal da orirrenf della • 
instancia, etc.? Cada repartição não tem o seu poréu~, Sr. presidente, o mal está feit~, e. o qu~ 
chefe"! E todas não t~m o chefe superior, que é o resla e saber comv o havemos remediar. Não vamos 
ministro de estado? nó~. querend~ extirpai-o, fazer uni mal ainda 

Eu não vejo pois esEa necessidade de um outro mawr. 
centro, e centro monstruoso, l:omo é o act.ual. A machina está mal montada : não a devemos · 

Existia boa policia em Portugal antes de existir destruir1 mas reformai-a, s~m co~tu~o paralisat· o 
o intendente da polici<~: elle. não foi cnado senão seu anaamento. Do contral'lo sera petor o remedio 
para violar todas as leis, para semear a descon- do que~ n~e~mo mal. A commissão foi guiada por 
tiança entre os povos, para .sen·ir ao IDilndo abso- estes pnnCipiOs, quando deu o seu parecer: se não 
luto (ápoiado, apoiado), pa.-a opprimir os povos, lêa-se de novo, ealtenda-se_bem ás suasexpressõcs. 
pilra os ter sempre em tenor, <: para conürma1· a Todas as aUribuiç;ões, que se achão reunidas hoje 
tyrannia do minist.ro, que fez a Portugal esse pre- no ín~ende~te da policia, erão. divididas por. muitos 
sente. (Apoiado, apoiado.) funcc10nanos pela ordem anttga; mas emfim tudo 

Disse-se mais que elle tem a seu cargo as obras se lhe tem annexado, não sem gravo detrimento do 
publicas: e quem tinha a seu cargo essas obras pu- publico. . 
blicas, antes de haver intendente geral de policia'? O intendente da policia hoje não só tem a seu 
Pois passe esse cargo para os que antes o tinhãa. cargo a prevenção dos rleliclos, e a correção de cor
Demais ao ministro do interior é que pertence a :ol.l- tos abusos, mas tarubem é incumbido de obras pu
prema inspecção sobre esse objecto. blica_s, de mu_itos . ramos ua n:pattição da saude 

Finalmente, ·senhores, eu não descubro esses in- publica, e de mümtos outros objectos, que pouco e • 
convenientes imaginados pela commissào, e estou pouco ~e lhe forão anncxando, revogando-se ou ex
certo que o camara tambem os não descobl'irá. Por- pressa ou tacitamente .111uitas leis, · regimentos, 
tanto nesta parte cu me declaro contra o parecer da ordens, etc., etc. 
commissão, e digo que ella deve apresentar quanto Ora, quando a commissão falla em codigo, nãd se 
antes u projccto pat'il a. extincção do uma autoritiade refere só ás ordenações. chamadas . do reino, .tem 
tão odiosa, tito prejudicial, tão arbitraria, e tão Lambem em vista esse corpo enorme de leis espa
inconstitucional, que tem merscido a abominação lhadas, que têm alterado inteiramente as antigas 
geral da nação. (Apoiado, apoiado.) instituições. E como se poderá por este umo antigo 

O SR. ALMEIDA E ALuUQUEnQuE:- Fallarei uni- de policia nos mesmos eixos_ (permitia-se a phrase), 
camente sobro o parecer da cummilisào a respeito em q~o ~e acha\'a antes dessa espantosa appariÇào 
do projecto para pôr cru administração publica 0 de leis mnovadoras. todas confusas, que formão 
cofre da intendencia da policia, poisjulgo depen- hoje um perfeito labyrintho '?Se acaso se podesse 
dente 0 outro da delibemção, que ácerca deste se dizer-extingue-se a intmtdüncia da policia, c tudo 
tornar. torna para o seu antigo pé-bom seria, poréml1ão 
. Nós' sabemos perfeitamente que so fez essa lei é assim que eu entendo que se podem. fazer refor-
para crear uma contadoria na íntendencia tla poli- ruas. . . 
cia, piõrém não temos a m~:sma certeza a respeito E' necessario considerar este negocio JlOr todos os 

- lados, e providenciar a proposito sobre cada uma da sua execução, nem nos consta tias ordens (lart1- d . · 0 • d 
colares, que terão havido sobre semelhante obJecto. e suas cucumstanctas. ra, isto so qnan o se tratar 
Por isso julgo necessaria a proposta, que fez a.com- da reforma geral da administração da justiça, e,de 

· d' outros ramos, é que se poderá fazer com segurança. 
missão, para se pe trem esclarecimentos ao go- Ainda se não fizerão muita_.s leis, de que esta a re_s-
verno. · 

Nós não sabemos, se as contas da intendencia da peito da policia deve depender necessariamente. 
policia são dadas, como convém, ao thésouro pu- Airida se não fez a divisão dos negoeios das di
blico: e é preciso saber disto antes de darmos um só versas secretarias de estado, e das diversás 'admi
passo. nistrações particulares: a~nJa se não julgou a pro-

posito abolir tantos tribuna~s. que se· tornarão 
· O inten·ªente. da policia," no tempo da assembléa inutois depois-do syst.ema constitucional. Ainda se 

constituinte, era. membro da assemblea, ~ se be111 não cruarão os juizes de paz, as camaras·cons~itu- · 
me lembrv, elle apresentou as contas da sua nu- cionaes, etc., etc., e a lei a respeito dae:xtincção do . 
niinislração, e cuido que até deu um esboço sobre fôro pessoal ainda não passou nesta cilmara, ~ t~do:; 
essa contadoria, que depois foi crêada. Entretanto lEmos testemunhado os embaraços, qttc occorrem 
~udo isto é dito em duvida, e . em estado de duvida !;Obre 0 fõro e~clesiaslico, militar, e dos orvhãos. 
nada podemos deliberar. Portanto nao é muito que a com missão jufgue "por 

O melhor seria que se adiasse ,esta discussão por ora impraticavel a aboli<;.:ào da intendel)cia da pc!! 
algum ten'lpo. A commi.ssão pede esclarecimentos, e licia · · . . · 
por isso. não deve parecer extemporaneo o adia- Accrescentarei agora que _ segiindó a minha· opi~ 
mento, que eu proponho. ·, nião, nós não podemos prescindir de uma i!ls~itui-

Peço ao · Sr~ presidente, que consulte sobre isto a cão de policia; que forrou o centro desta adl}llDislra-
. vontade da camara. Ção para . bem geral, da na.çã~ ;-_IJOsto que deverá '~e~ 

O SR. CRu:{FERRF.lRA;~Levanto-me parares- organisada por outros prmc1p10s analogos ãs cu~ 
ponder ao _ illust.re" deputado u Sr- Vergul!iro, ·qu cumstancias pbisicas e' politiC<ls do nosso esl.ado• 

~ 
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muito differente da maneira, porqüe se acha esta... opprimir e vexar os povos, é reduzil-os, -se possível 
belecida, pois reconl1et;o com o illustre deputado, é, á primitiva barbaridade. 
que tal q;.al se acha é mo•Jstruosa lapoiado~ apoiado), Certament~ aqúe lle;:, a quem esta instituição tem 
e contraria á constituição. Todos os t.'scnpwres de alimenratlo e tm,randecído. não podem de maneira 
melhor nota julgão !'~ce!'saria uma aut.orídade, que alguma apr,ro,·a~ a sua cxLin~ção: mil _razões. a pro
seja o centro da puhcm dos estados. senta1·tíõ para krnal-a não so necessana e uhl, mas 

Em todas as na~ões antigas e moden~as te111 ha- · até indis[umsavel. 
vido sempre o cmJado de tomar medidas _Para a Porém é o interes~e parti~~ular que deve impedir 
seguran_ç~, e p~ interna, ist.o é, para que h~p uma as reforma:;, que a constituição manda, e a nação 
boa pohcw, seJa qual fôr o nome,. que :;e lhe teuha deseja ancio>a? 
dado. Os rolllanos, os. gallos, ~s assyno!', 05. egr~ O primeiro meio de que esses inimi"OS das re
pc~os! ~s_g~e~os, e ate~~ proprws ,·aQdalos ttverao formas, e do bem p;thlico hão de lançar ~iio, é n do 
sua,s IO:>~ltUIÇ~~s de pohc:_a. . 

0 0 
tratar rle re...-olucionarios, demagogos, e republi~ 

Eu }'ao en)O qu_<l h~J" um 1~tendP~te, co~;,fe canos aquclles, que propoem a extincf;ão da inten
que ex1ste, o qtw dtgo e que rleve ~ta ver u~ 

1
· . , dencia da ·~tJlicia: po'rém, Sr. presidente, faca mos 

suprcmu, __ 11'1e tenha a _seu ~a~go ~.mspecçao !'-~~~~ o no,;so de~ f:r, tendo !'!'mpre em vista o bém da 
toúo~ ?s.tamos, que fazem' erdad .. uameote obJ ' n<~cão. ainda que d··~•tgrademos aos interessados 
da pohcw.. . . nus antigos abusos. (Apoiado.) 

O SR. VImGuErRO: -- Sr- presrdente, admJra qtH> .\ con~tituicão não póde a"'l"adar árptelles que 
0 illustre deputado reconheea a vr>rdade dos meus · - f • h 0 

· · · d a· or te· dos mc11 - at·,.umcntos fazem a sua ortuna com os a usos, c com a oppres-prmcipiOs, e a lll I var , o • -) I rca ( I o "ad apoiadl ) 
e não concorde commigo sobre a necessidade de se 53' pu J 1 ,, • • P z (), · J. • • 

exlingui.r já uma instituição, que elle mesmo ch~ma O Sn: ~ot:zA ~nANÇl :-Eu, nesl~ ~aterJa, sigo 
monstruosa e contraria á constituição. I uma Of>1Jlla•) particular, que vou emrU.n. 

Tudo porém nasce de me ter auribuido, como se Pelo que !lf'rt.ençe ás rendas da policia, eu enten-
alcanca da ultima parte do seu discurso, uma opi-~ do que si"! de\'C adiar a proposta do Sr. Custodío 
nião, ·que cu nunca man ifestei, nem podia _iámai:, Dias, até qne passe a lei geral na administrução da 

- conceber. Suppõe que eu não quero eslabelecuuenlo, fazcnca nacional, que se ha de aprest'ntat· pela res
algum ue pDlicia entre nús: pot·é_m qua~.:~do sus~el_l-j peci.iva cnmm_is,:ão; porque a atre~a.daç..'io de todas 
tci eu senwlhante absurdo? En nao fallet da pohctal as rend;ls nacwnacs devem ser SUJeitas a uma ad
tal qual e lia de\·e ser 5t~gundo a D(ISSa constituição, , mi ni~tração geral, ~~·gnnrlo m;rnrla a constituição; 
e segundo .os bof!syscriptores. e a ~ratica· dns .na-j e as consignações du policia não hão de ficar de 
ções; e::sa e a pohc1a, que lodos deseJamos. (Apowdo I fóra. · . 
ueralmentc.) Entt·et.anlo que essa lei geral não passa .. entendo 

Eu fallei da policia t~l qual e_xi~t~hoje entre nós; I que devem con~in~ar. as co usas no pé em que se 
nem me posso persuadir que a tdea, ·quc geralmente adt1io: porque nao e so este cofre que se ncha sepa. 
se fórma deste arr.igo, policia, comprehenda tantos rado da administração geral do thesonro, o cofre 
ramoj:, como. _pretende o illustre deputado, .e que I da junta do. commercio lambe!!! está nas me~mas 
t; qu~ por u~1 m~~PP'?l'.tavel ab~tso se tet!l allnhuulo circumstanctas c para elle ent.r~o rendas pubhca~, 
a intendeucm da pohCJa . . (Apowdo, apotado.) sem qne a nacão tenha conhecunento do como e 

. O que eu disse. e torno ngvra a dizer, é _que esta em que se ga~ta o dinheiro. . 
instituição p6de cessarjá entre n(ís sem mco~n:e- Em consequencia, voto pelo pare~er dacommis
oiente algum, antes com os melhores au:>rncws são. emquanto pretende os esclarecmtentos do go
para o be~1 publico. A ~a~te admi?istr~tiva de verno: mas requeit·~ que se não delibere difinitiva
obras publicas passe ao mmtstro do mtenor. e das mente sdm• o proJeCto em questão, emquanto se 
rendas ao da fazenda, e a qtte é p.ropriametite de não trat.ar oln lei geral, de que faltei, cuja materia 
policia ao ministro ca justiça. a commis:;ão tem entre mãos. Comtudo a camara 

Que inconveniente ha nisto, senhores? Que depen- resolverá o melhor. 
dencia t1~mos do co~igo? 9uo grande confusão pó de . o SR. VAscoNCELLOS :-Parece incrivel 'JUC a po
n~sultar? A confusao ex1ste agora, e por esta we- i licia abranja tantos ramos e tão diJfercntes? Na 
d1da ella ha de desapparecer. ! verdade se"undo diz o illustre relator da commis
. A confusão, que reina actualmenle nasce dessa i são a i'nte~dencia da policia é uma inlendencia 
monstruosidade d~ instituições -::out.~ari~s umas ás i infi~it.a. Pot· essa mesma razão sou ·eu inimigo del
outras: por.:tu~ ob1ectos, que p~rlenctao as ca~aras, j la; e digo, q::e, ou essa autoridade preencl1e digna
e aos almotac_e~, pertencem hoJe tambem ao ~nten- 'mente ·todos os seus fins, ou não: no primeiro caso 
dente de pnhcta, e as .suas ordens encontt·ao-se, I exista só ella c acabe-se com todas as outras admi
sem s~~erem ~s _povos,~ quem devào obedecer. j nistrações particulares; !~O segundo extinga-se por 

Os JUizes crm11!1aes nao sabem, se devem _regu:- 1 inut.il, se não por }lt3rntctcsa. 
lar-se por seu regl!nenlo, se p~las <>r~ens do mten- i Não tratami dos intcn9entes de policia que tive
dente; · e o que .se o~serva c; h! _por fora com ~sses ~rão os gregos e rnrnan,l>, os assyrios. c os persa~: 
~ham~dos comJl!ISsanos de pohcw_, -que todos mn~a ; fallarei do ~osso. o qual teve a sua or1gem no ml
~norao o ~ue sao neste mun~o, forma com o ma1s, : nisterio.do marqnez de Pombal, em Pnrtugal, 
que levo dito_, o q~adro da mats completa desordem, l O Brazil nunca tc,·e inlendencia de policia e foi 
que se póde Imaginar. · i sempre mais policiado, do que depois que com a 

E na verdade quem sabe o que é uma verdadeira : mudança da córtc em 1808 se creou i' nlre nós essa 
policia, e a compara com a nossa. n~o póde dei~ar : autoridade, que nã11 tinha contribuido'·pouco pnra 
ôe confessar que semelhante monstrúosid<Hie existe : levar Portugal ao ultimo estado de d('.!'graça.Creou
eptre nós só pa~a n_utri~ a ambição daguelles, a j se, emfim, _entre nós .. c que resullou ! Quaes são os 
·que • o bem pubhco • obJecto de ,zombana, e para , bens que tem produ:z:tdo ! , . 
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.Sr. pr~idente, para confusão dos · meinnosfau
ton!s desfa autoridade monstruosa, basta dizer-se 
quo nem cita sen·c ·ao fim primeiro da sua institui
cão; l)orqu<·, quando ch~gou o momento em Por
Íngal de bradar pela liberdade, não houve inten
dencia de polícia que o pt·eveníese ,ou impedisse; 
e que Í<'Z j) nosso intendente de 11olicia, quando o 
Brnzil rcpctio o mesmo brado? }letteu -se em casa 
a desfructar o que havia adquirido da mesma in
teudencia. 

Eu estou intimamente persuadido, porque a cx
periencia assim o mostra, que esta instituição só é 
boa para os que nella servnu. 0 chefe pal'a se fazer 
necessario, inculca-se sempre como o salvador do 
go1•erno e o seu defensor, pinta sempre os povos 
promptos a 5uble\'ai"-se contra o supremo poder, 
mil conspirações a urdh·-se; porém, assegura que 
mediante as suas providencias deve o gul'erno es-
tar tranquillo. · 

Eis o que faz um intendente de polida para se 
consen~ar no mando. Enll'<!lantu, gasta-se uUJa 
enorme somma de dinheiro do estado e declara-se 
guerra ao povo. l'or consequencia deve-se extin
guir quanto antes a intendencia de policia;"tal qual 
se acha estabelecida. 

Entretanto, eu dt'sejava quo ficasse adiado es te 
parecer, até para sahar a contradtcçiio em que ca
hio a commissão, como já mosttci; u se a camara 
o pormitlir, eu ofl'ere(erei 111u outro projecto como 
emenda ao do Sr. Custo<lio Dias. 

Então veio á mesa c fni lida a seguinte 

Cl I~DICAÇÃO 

O SR. VASCONcELLOs :-'-.Este negocio é de alguma 
considera cão c liere ficar adiado ao meno~ até ama
nhã; eu apresentarei o meu projecto sobre este as
sumpto, e, á vista de tudo, póde a camara resolver 
melhor. Porém, não quizera que se esperasse por 
essa lei, de que falla o Sr. J.<'ranca, a qual sabe 
Deus quando se ha du concluir: Este uegucío exige 
sabias e promptas providencias; porque o mal con
tinúa c vai.em progre~so. Se acaso se não toruarem 
medidas promptas e efficazcs, continuará esse func
cionarío como até agora, ~em dar contas a nin
gul!m. 

Ura, em outro tempo i>odia o intendente dar essas 
contas ao rei e este as podia tomar; mas hoje esta
mos em outras circum:;tanr;ias. A pessoa do chefe da 
nação é sagrada e inviolavel, e portanto nilo póde 
intervir nas contas, que um funccionariu pui.Jlico 
deve á nação e por que é respousavel. Consequcnte
mente são precisas providencias promptas, além 
Ge que, eu já tenho formado um projecto de lei que 
hei de apresentar á camara. 

Requeiro pois que esta matería' fique adiada até 
amanhã, para se poder melhor examinar e resolver. 
(Apoiado, apoiado.) . , , 

Tendo cessado a discussão, por se julgar su.ffi.
cientc, propoz o Sr. pre~idente á votação o adia
mento n:querido e sendo approv<tdo, o declarou o 
mesm<• senhor ate á proxima seguinte sessão. 

CuuLinuando-~e na mesma matcria da ordem, 
tm·e lugar o parecer das .:ommissões do ecclesias
tico e de instrucção publica, adiado da sessão de 
18 do CJfi'Cnte, sobre o projccto do Sr. Lino Cou
tinho, para se cst<lb~lec~rcm nos conventos do re
ligiosas escolas parª a educação de meninas; c de-

<< Que fique adiado o"projecto de lei, que trata da ve!!do versar a discússão soiHe a preferencia entre 
fiscalisação das rendas publicas cohradns reJa in- este projecto e o que as counnissões havião apre
teudencia dn p(llicia, remettcndo-se ;i C<Jmmissáo de sentado como êmenda, na fórma da proposta 'do 
fazenda, para se l11e terallenç;ào na lei fundamental Sr. Clemente Pereira, apprm•ada na dita sessão de 
do t.hesouro.-0 deputado, Sou=a F1'ança .. » 18, logo ·que o Sr. presidente concedeu a palavra 

Foi apoiada; e continuando a discussão teve a aos .senhores que se propuzessem a fallar, proferio 
palavra o 81'. Li no Coutinhó um longo discut·so,de que nada 

o Sn. AL~IEID.l. E Aumoum\QUE: _ Eu pedi 0 ollteve o taclligrapho; findo o qual, orãrão 
adiamento para se pensar melhor na ma teria ; e O Sll. Cuuz FERREIRA :-Sr. presidente, eu me 
agora um illustre deputado propõe que 0 negocio opponho ao plano apresentado pelo illustre depu
vá á commissão de fazenda, para 0 intlui1• na lei tado. A educação publica dCV(} ser em casas regn
geral sobre a administração do thesouro, "qual só ladas pelo governo e nunca em claustros sujeitos a 
podará apparecer, quando Deus for servido. Isto é re~!as particulares. 
um adiamento mdefinido 1 1\ilO pó de ser: esta pro- lia na Europa con_ventos de rlilligios_as que adrnit
videncia -é parcial por sua natureza e não adnütle tem educandas .o ate clanst_ros }lr_opnos p~ra essas 
tanta demora. Passe já para o thesouro o cofr~ da educandas; porem, '!1? Braz!l os nao ha •. Nos temos 
policia; e, qu<mdo se fizer a lei . geral, inclua.se ' poucas cas~s de rel1g10sas ~ essas ~esmas t~m. suas 
nella tambcm este cofre, assim como os mais, que regras particulares, que nao adnuttem as _escolas, 
já estão no thesouro. Nisto não ha implicancia. que. se querem .estabclc?er ago~a __ por meiO deste 

O Sn. SauzA FnANÇA :-A razão que· dá 0 hon- P.~'~Jecto. ~~mms, na mm~a op:mao e;;s~s mesmas 
rado membro não desfaz a que eu allPguei, porque ca,as q~e exi:t.en~ e1.nre nó,~ de~em acab.1r ou sof
para a medida lembrada é necessaria uma lei, que, frer UI~·~ con.:- Id€ ~a~el refoima. As- mulheres q~e 
já este anuo não póde passar aqui e llO senado. US hab1tao, sa~ \'1Clltll3S, OU do capncho ~ fanaUS-

. . · · . . mo de seus pais, ou de seu propno capncho e do 
E1s aqm demonstrado que nana se ill"flllÇa neste un_Ioniomento de illusão. Entretanto, nada se póde 

tral_lalho, anl~s .perder-se-ha uelle m~Jlo tern~o. alteral', nem convém ir perturbar essa tal qual ar
Portanto,- j)ateCia:me melh?r q_uc, ad1?d? o pat e - dem que seguem. 
cer, fosse o negOClO remetbdo a C?mmiSSao 51e fa- Portanto, se o honrado preopinante tem em vis
zemla, que ha de apresentar o proJeclo de lcl fun- tas, como mostra, fo1;mar estabelecimentos de edu
damental dQ ~besouro. a qual_ em poucas palavr~~ caçiio, apresente um plano mais analogo ás nossas 
ha de general~sa~ a arreca~?çao das rendas _Pnbh- circumst~ncias e cu o apoiarfi, po1·que na verdade 
CB:S· A t:ommiss~olh.e dara tUgat· comp<:tente nessa 0 seu, iqt.uito e fim -são dignos de louvor e muito 
lei; e se !slo s~ 11~0 pode fazer nesta sessao,far-se-ha confoi'nil:lS aos nossos principies constitucionaes. 
na proXIma segumte~ , . _ • ·. . A . ~onstituição gar!lnte ·a educação primaria dos 

. O Sn~ AL~IDA E. ALBUQURRQuE:-(Nao fo1 ou- c1datlaos ~, a assell!blea deve, em consequencia, fa- -
v1do pelo taehiiraph•.) · ·· · zer lodo&- os esforços para que , nação sinta ~s'e 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:27 - Página 10 de 14 

!32 
~:·. ~::.:: ':~ '·.~::..:-:.-~. . .. 
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·in~preciavel bem quanto antes. Nas casas regula .re~, _aindn uma lei geral, que . lhe désse a necessar.ia 
nunca poderáõ os cidaíiãos adquirir uma hoa edu- sancção. 
cação:- (Apoiado, apoiado.) . Será um~ cduca~áo Foi nos fins do seculo x.nr, que, relaxando-se . 
propr~a para fazer um bom frade, mas nao um bom aquP.IIa saudavel insj.ituição eon1 gravíssimo escan
Cidadao. dalo dos fieis, a igreja fixou de uma vez a .obser-

Que fizm·ão os jesuítas, emquanto dirigirão a e:lu- ,.<meia tla clausura perp1Jtua pela celebre constítui
cncãe publica? Formarão homens para rngrande· ção de Bonifacio VIII, que se acha no capitulo-Pe
cer a sua ordem c dominitr us reis e os povos. ricu/osll, de sta.tn regulurium. 
(Apoiado geralmente.) Porlanlo. nada M educação O concílio de Tren•o não fez mais do que avivar 
á jesuíta. (Apoiaão. apoia.do.) Nós queremos cida- de novo c ratificar debaixo de penas mais severas a 
dãos, não queremos frades e freiras. (Apoiado, referida constituição; c a aritiga disciplina, não 
apoiado.) Por isso o projccto ()o Sr. Lino não púdc pcrmittindo que religiosa alguma, depois da pro
passar. O outro que a commissão apresenlou, tal- fissão, possa sahir do claustro, nêm ainda por pou
rez .•••. Queira o Sr. secrelario lilr novamente o co-,.etüJ.m ad bre1:e tempw;- debaixo de qualquer 
projccto da commissâo. (Foi satisfeito.) Esse, ad- pretexto, sem ca!l~a legitima,approvada· pelo bispo. 
mittireí eu,comtanto que soffra suas alterações. o honJ·ado autor do projec1o fez certamente uma 

O SR. SEtX.\5 :-,Sr. presidente, se assim como o injustiÇll iJ com missão ecclesiastica suppondo que 
illuslre autor 1lo projecto se deu ao trabalho de con- ella não tev') presente esta disposição do concilio, 
sullar o concilio de Trento, quizessc tambcm exa- qnc o mesmo illustre deputado acaba de produzir 
minar alguns escriptores ccdesiasticos de melhor com tanta confianca; pelo contrario foi nessa 
nota. como Vad. Espen, HíogiJr, Eybel o outros, mesma doutrina dã sessão 25 de Regltla1·ibus 
que não são suspeitos de ullramonfqnísmo, talvez cap. 5, que a commissão fundou o seu parecer; 
tivPsse com{,rehendido melhor as palavras do con- vindo em consequ~ncin a passagem citada pelo 
cilio, que acaba de citar e a disciplina da igreja so- honrado membro a ser contraproducente; por
bre a clausura tlas religio;;as. quanto, se o concilio autorisa os bispos para dis-

Antes, porém, de responder aos argumentos do pensar a clausura, é claro qne isto não póde ter 
tlohre deputado. p~rmitta-SC·Jne applicar a este lug;u senão em um ou outr.) ca•o occorrente, por 
proposito a resposta que dnn o gerill dos jesuitas caw11t legitima, isto é. como têm entendido os ca
Lonrenço llicci, quando se lhP. vropoz a reforma d;1 nonislas. por grave c incvital'el nl',eessidade, ou 
companhia, como unico meio do pre,·t'nir a sua ex- risco da propria <onse rvaçiio, e só pelo espaço de 
tincção• ou continuem a existir como at~ agora, t~mpo absolutamente necessario: ora, o projecto 
1·cspondeu o a1ti:vo prelado, ou então dmxern de em qu<Jslão não tem a seu favor necessidad~ alguma 
existir: -Sint, 1tt f:u·nt, aut JWn si·1lt.. urgente ou extraordfnaria, como logo mostrarei, 

Eu siri' O-me das mesmas palavras, post~ qui! o elle cstab~~lece. não uma . cxcepç.ão parli~nlar, mas 
enso seja müi differr.nte, e digo, qne ou os ~o_!l- uma pr~vHJenc1a geral e. mdef~md~, qu_e 1mporta a 
ventos de ír·eiras não devem mais existir, ou cntao abrogaç:1o da mesma lCI, c \'at alem dtsso. de an
cumpre manter-se inaheravnl a obscn~ancia_ da c_ont~o ao espírito ~e taés _fundaçõ~s. que nun<;a 
clausura e dasmaiscondiçõesinherentes a-tnesms- tw<•rao por fim a mstruc~ao pubhca da mocl-
titutos. da•lJ. . 

Póde sem duvida o poder sol1erano deixar de os Eu poderia ainda citar outras muitas docisões 
admíttir nos seus estados, ou fazer fjue elles sejão posteriores assim de concilios prorinciaes, como dos 
supprimidos, se assim o exigir~:>m razões de intc- mesmos papas, e com especialidade as bulias de 
resse publico, mas uma vez que os admitia ott con- Pio V, Grcgorio XIII e Bento XJV, que explica1·iío, 
serve, pede a justiça e a boa fé. qae se protejão e desenvoherilo e mandarão cumprir o decreto do 
mantenhão as regras e as leis do seu regimen, ap- Tridenlino; mas julgo bas~ante o que tenho dito 
provadas pela igreja. - para fazer ver que o projecto, aliás muito louvavel; 

Ora, uma destas leis ou condições e~sencíaes é a pelas boas intenções do seu illustre autor,_,está em 
elansura imposla a todos os qu~ professão a Yida ~ont.radicção com as leis e disciplina _geral da 
religiosa e cqm especialidade i1s virgens que se con~ 1greJa. 
sagrâo a Deus dentro dos cla.u;tr.os. , ftlas diz o nobre depntado que em Franç.a não se 

Desde o guarto secul~ da lgr~Ja, e::n que a e~er~- .observa essa rigorosa dausu!'ll, e que as Jreiras 
plo dos ma1s santos varoes, mrntas·Vlrgens clmstas sahem a tratnr dos enfermos nos hospitaes. . .. 
começarão a reunir-se e a viv~r em mosteiros, as- Eu não sei se em França existem ainda alguns 
sim no Ori!lnlt:\, como no Occ1dent~; ~emos incul- conventos . de rf1ligiosas, ou qual é a rliscipliria in-, 
cado .o _1·et1ro e a ~l~usnr~,. como tndrsp:m.<al' el ao t-rMlu7.ida depois da r1~st.auraçào do culto catholico; 
e~c~·crcio da. perfe1çao reltgwsa ~severamente pro- mas posso diz~r qne nntrs da rcl'óluçiío , "em ern
hibtda a sa\nda do claustro, ~e nao de tod•~, ao nw - b11 rgo de não ter sido aceito naqnelle reino o 
nos fóra dos casos tle necess1dadc e sem hcença uo C•lucilio de Trento na parte disciplinat', sempre 
legitimo superior. esteve etn vigor a dausura das religiosas e sempre 

S. Basilio. q!}e foi o propagador e o legishtdor da o governo a protegeu e -manteve, até por edictos e.:;:: 
vida monastica no Oriente, tratando da instit.uicão declarações mui positiVGS como, por exemplo, a 'de · 
dos monges, ínhibe mui ~xpressamente o regresso 20 de Fevereiro de 1742. 
das religiosas fóra do mosteiro-e9redi extra mona.s- Se, porém, em França, ou em alguma outra 
·1.et·inm· nem. in i licitmn eslo. · parte existem freiras sem clausura, ser:í 1stotole-

Vê-se o mt>smo espírito no canon ~do 3• con- rado em razão d.o fim part.iculardo seu instituto; 
cílio carthaginense celebrado no mesmo seculo e porque destinando·S!l desde lempo iJl!memorial, e 
todos os monumentos · ecclesiasticos desse tempo em virtud~ \Ía sua fundação ao c·Jidado dos enfer· 
depoem em favor dessa pratica ~stabelecida e res- mos não podem .cslar sujeitas a uma clllllSUra tão 
peitada em toda a._ igreja, não opstaate não haver rigorosa, como se exige daquellas que, . separ~das 
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inteiramente do seculo, s9 tê!D por 11m a oração e a 
pratica dos conselhos evangelieos • . 

Mas prescindindo das ]eis canonicas, que vanta
gens . podem resultar da medida proposta ao pro
gresso da educação pubhca das meninas 'l 

Quantos ·conventos de freiras ha no BraziU 
Creio que apenas seis. 

E onde existem estes conventos 1 
No R_io de Janeiro c na Bahia, isto é, nas duas 

capitaes, onde se·· encontrão mais abundantes soc
corros pnra a primeira ínstrucção das meninas, 
pois vejo todos os dias pas~arcm innumeraveis 
pnra as casas· das mestras, vejo annunciar-se nas 
folhas publicas collegios particulares para educa
cão do sexo femimno e não se póde duvidar que 
élla tem feito ao menos aqui mui rapidos pro-

. gressos. 
Para que é logo incommodar as freiras e violnr 

as leis da clausura, pelo fraco interesse de ter mais 
duas e::;colas aqui, e quatro na ~ahia? 

Se no Rio-Negro, onde a pezar do uma população 
d.: vinte mil habitantes não ha uma s•) escola de 
primeiras letras, se no Maranhão, no Pará, no 
Piauhy, no Ceará houvessem conventos de freiras 
teria sido mais plausível a lembrança do honrado 
membro, porque de facto aquellas desgraçadas 
pr9vincias se aehão no maior desamparo e falta de 
estabelecimentos para a instrucção primaria de 
um e outro s•!xo. 

Entretanto eu já indiquei nesta camara a neces
sidade de favorecer o comecado recolhimento de 
educandas e o seminario dÓ Pará, assim como a 
creacão de duas escolas de primeiras letras no 
R.o--Negro: um illustre deputado de Maranhão 
exigi'l igual . creaç..'\o para a sua província e o mes
mo têm feit~ outros nobres deputados. 

1\las estas indicações ficarão adiadas até á for
mação do plano geral, não 'obstante ser Yisivel a 
urgencia e a extrema necessidade de taes medidas 
parciaes; e quer-se agora, insiste-se, que nas duas 
cidades, onde ha tantos auxilios para a instrucção 
elementar, se crêem escolas de meninas nos con-
ventos de freiras l! · 

Não; neiU nós o podemos fazer, emquanto qui
zermos conservar estes religiosos estabelecimentos, 
ou asylos da innocencia, nem os actuaes conven
tos podem ,otrerecer resullados ,gue justifiquem 
mesmo'aos olhos da · política a brexa que se preten
de Jazer;rlla disciplina da igreja. . .. 

Na concurrencia, pois, dos doris projectos, voto 
pelo · da · commissão ecclesiastica de qu~ tenho a 
honra de ser membro, visto que nos recolhimentos 

-se podem encontrar as mesmas _ vantagens, sem o 
inconvPniente ·da clausura e . tenho o desgosto de 
não ·poder conformar-me com :· o do illustre depu-
tado Sr. Li no· Coutinho. · · 

O Sa. · Cauz FERREIRA :-(Não foi ouvido pelo ta
chygrapho.) 

O Sa, :l\IAacos ANTONIO:~Sr. presidente, louvo 
mul.to (!.5_ philantropicas intenções do illustre mem
bro que apresentou . este projecto para a educação 
de meninas; porém, parece-me impraticavel pelos 
mesmos · motiYos . que já têm sido ex pendidos. 

Accrescenlarei mais que o capitulo do Tridentino 
peloqual os bispos são autori~ados a conceder o 
egresso das clausuras, ;havendo -necessidade ou 
causa justa, foi ao . depois 1·estricto e )imitado. · 

A disposiçãD do sobredito concilio celebrado em 
1563 foi . explicàda,porbullas posteriores. . 

. Pio V na sua constiíuição, que com~ça..;..Decori 
et honeslati-determinou que as religiosas .. não . po
dassem sahir dos seus cl<~ustros, senão .por motivo 
de incendio, lepra ou epidemia. Logo, não podem 
apartar-se dos lumiares de suas clausuras, ainda 
para al! escolas proximas aos seus mosteiros, sem 
violarem as leis . canonica~, confirmadas pelo San
tíssimo Padre Bento XlV, na constituição que 
príncipill-SaZutare in catlwlíca- Além disto não 
me parecem . ser mestras proprias para educar 
boas mãis de famílias. Costumadas ao retiro, á ora
ção e aos mais actos religiosos não podem ensjnar 
os officios e deveres das que se destinão a viver no 
meio do scculo. 

Por outra parte não lhes seria imposta esta obri
gação sem a maior violencia, porque nenhuma 
pes~oa póde ser obl'igada a uma pl'ofissão, que 
rP.cusa: ao que devia attender o nobre autor do 
projecto, louvavel com tudo pelas suas boas inten
ções. Parece-me lambem conveniente.decJarar que 
no·Brazil é muito diminuto o numero das religiosas. 

Na Bahia existem quatro conYentos, e nesta corte 
dous: a totalidade chegará a trezentas religiosas. 
O beneficio, que se intenta, seria circumscripto a 
duas cidades do imperio, ficando todo o seu vastís
simo terrilorio privado deste pretendido soccorro de · 
educação elementar. 

l\1 ui to importa á moral pu biica que se. conservem 
taes estabelecimentos de piedade, que servindo de 
asylo á innocencia, sejão lambem um retiro, em 
que se consagrem á oração, e mais Yirtudes reli
giosas algumas pessoas, que se destinão por sua vo
cacão ao !'ervico de Deus. 

Nem me · pa-rece admi~sivel a opinião aqui emiÍ~ -
tida sobre a idade de lJuar.'nta annos, que se diz 
conveniente para esta profissão. 

As moças de 16 annos podem mais facilmente 
amoldar-se ás observancia~ claustraes, e contrahir 
.habitos virtuosos; o que seria muitodifficultoc;;o.em 
idade mais a'·ancada. Entre as mesmas são educa
das, como acontéce na Bahia, meninas, que sedis· 
poem a abraçar o instituto religioso. Logo, no meu 
entender deve antes ser adoptado . o . projecto, gue 
apresentou a cornmissão, do qual poderião resultar 
maiores vali tagens á sociedade. 

O SR. Cnuz FERI\EIRA:- Sr. presidente, eu peco 
a palavra, só . para responder ao illustre deputado 
sobre o que acabou de dizer ácerca da idade propria 
para podei-se fazer-se um voto valido. $rs.;o que 
sempre mais me affectoua respeito de con\radicções 
notaveis entre às ltlis civis e canouicas, é_ que as 
nossas leispatrias exigem que o homem tenha a idade 
de vinte e cilrco annos completos para poder admi· 
nistrar e dispôrde sua pessoa e bens, e as leiscano
nicas decretão a de de:i:eseis annos como bastante 
piua poder qualquer renunciar aos seus bens e di
rei tos, e dispô r de sua pessoa, sujeitando-se a votos 
solemnes, de que lhe é impossivél ter a menor i!Jea. 
Portanto diga o hon·rado _ rnembro o que' quizer; 
nunca poderá conciliar esta _ contradicção: . · 

Quem poderá jamais sustentar .de boa fé, que a .. ,. 
idade de 16 annos é sufficiente para que uryt jqv_en, 
ou uma donzella possão renunciar a direitos tão S3.· 
grados? - . · ·· .· . 

O . SR. V ASCONcr,uos : .._,..·_Sr. presidente, quando .o 
honrado membro o Sr. Lino Cottt.inho teve. a: bon
dade de consultar-me sobre este projecto antes .de o 
apresentar á camara, confesso que muito. m.e agra
dou, por: estar concorde com o mesmo Sr ~ a respeito 

59 
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do fim desta medida; pois seria um meio de fazer 
a sociedade tirar algum partido de gente vadia, e 
que de nada serve. Tendo porém pensado melhor 
sobre esta materia, e levado principahn<!nte (jas ra
zões, quo deu a com missão, e que aqui se têm ex
pendido por alguns illustres deputados, tenho a 
franqueza de dizer, que me uão agrada nem um, 
nem outro projccto. 

Estes estabelecimentos ou se devem abolir. ou 
reformar; e emquanto isto se não faz, não convém 
alterar a:> suas regms, como mu;to bom ponderou 
um nobre deputado. 

São pesso:~s, que deixão este mundo,· para se reti
raretil ao outt·o: c como poderá g€nte do outro mun
do educar a deste? .1\luilo se trm aqui fallado a res
peito desta:> orueus reg•llares: eu tamlu~m diria 
alguma com.:a, se não !emt•sse sahir da ordem. Por 
exemplo,se me fosse licito deelarar a minha opinião 
sobre a idade propría para a profissão, eu votaria 
pela tle cem nnuos. 
. Eu pintaria o horror. de que fui possuído, quando 

pela pl'imeira ,·ez assisti a csst" acto deshumano. 
l'orém limito-ma ao ponto. de que se trata; c de
claro-me abertamente contra ambos os projectos. 

Não admitto escolas de educação quer em conven
tos. quer em recolhimentos: é gente do outro mun
do, e com ella se não deve misturar a destc_1nundo. 

O Sn. Lr~o CounNno : -Sr. presidente, <I <IUes
t.ão tem sabido muito fórado ponto cardeal. Eu no 
meu projectn não proponho, que as fr·eirils saião 
fóra da sua clausura. eu proponho que mesmo den
tro d;. clausura ellas facãu iÍ suciedade este servico 
de educar as donzellas. • • 

Os ill ••srres deputados da opposição é que se que
rem lembrar desse argumento tirado da prohibidw, 
que E>llas têm de sahir de seus mosteiros. E é para 
admirar que um desses mesmos senhores, que tanto 
se tem declarado contra o meu projecto como per
turbador das regras monacaes, diga e Ctjnfesse por 
fim. que na Bahiaadm1ttem-se dentro desses wostei
ros meninas para serem educadas. 

Poi:, como é isto, Sr. presidente'? Não se podem 
estabelecer escolas nos mosteiros, porque perturbar
se-llia P. sua regra, e tolera-se na llahia semelhante 
pratica ! Eis o que succede a quem defende uma 
opinião menos verdadeira : cabe certamente em 
contradicciio. 

Todaviã, Sr. p~esidente, eu já na discussão passada 
manif~slei o desapego, que tenJ10 a esse· meu pro
jecto. -e disse muito claramente, que eu o retiraria, 
se acamara o consente. . 

Mostrei o desejo. que tinha de tornar de alguma 
sorte uteis á sociedade esses estabelecimentos: não 
o querem ; não se faca; 

Quando agora me Íevantei, foi para responder a 
um illustre. depurado, que deu a entender nos seus 
argumentos, que eu não podia fallar nestas mate
rias, por não ter lido esses grandiosos escriptores 
d~ ma terias ecclesiasticas, os quaes com as suas exu
berantes luzes têm explicado os concilios, os caiJo
nes, o dogma, a moral, e a disciplina da igreja. 

Confesso. Sr. presi_dente, que me não tenho dado 
muito a essa profunda s•~.iencia.I..eio a bíblia. a his
tória da igreja, o concilio Tridcntino, e alguns ou
tros livros : c sendo inimigo de lhes dar o sentido 
JUÍ5Lico, Iol?ico, tropologico. anagogico, e todos os 
outros sent1dos, com que se quer explicar, digo in
tervenl verdadeira intelligencia dos textos. qu.asi 
sempre sigo o sentido natural das palavras. 

Dá o concilio de Trento faculdade aos bispos para 

conceder o egre.sso das clausuras ás religiosas, que 
para isso tiverem justa callSa: o concilio de Trentoé 
ecumenico, e por consequencia não póde ser dera
gado nenhum dos seus capítulos pelo papa, que por· 
si só não representa a igreja, como representou 
aquelle conP-ilío : logo. digo eu, não podem os bis~ 
pos ser vrivados desse di•·eito de conceder o egresso 
temporario da clausura pelas bulias pontificas. 

Diz o illustre deputado, que essas bullas FXplica
rão o sentido do decreto do concilio; e é istoj&L-;.;. 
tamente, que cu digo que não entra, nem póde 
eutmr pela mi;;ha cabeça. Será ignorancin; será 
falta tle leitura desses celebrados escriptores, será 
o que quizer o nobr:e deputado: o que t~u não en
tendo. nem admitto é essa subtileza, com que um 
manifesto ataque ao decreto do concilio se chama 
f!luito fri<t mente uma ex!JliCação do decreto. 

Boa explicação é esta ! SHá no sentido místico, 
ou lropologico? Eu bem sei, Sr. presidente, que 
esses escriptores, principalmentc os ultramonlanos 
achão meios de explicar tudo quanto querem: não 
ha erro, ou blasphen1ia, cujo sentido elles não tor
cão a sBu geito ; e não foi de outra maneira que a 
êuria romana chegou a dominar o mundo inteh·o. 
Porém, graças a Deus, já nos achamos em outra 
época; já se lêrn outros escriptores! 

Já disse que cu não me propunha a sustentar o 
meu projecto, e que o deixava a vontade da cama
ra: agora mostrarei como pelos proprios argumen
tos da opposíção, se não póde sustentar o projeclo 
da commissão. 

Disse um illuslre deputado que o meu projecto, 
ainda mesmo posto em pratica, de pouco aprovei
taria porque só no Rio de Janeiro.e.na Bahia exis
tem conventos de religiosas; e que no Pará, 1\io 
Negro, Piauhy, e out1·as províncias e lugares, onde 
se faz mais necessaria a providencia de escolas, 
não existem esses conventos para nellcs ter lugar a 
medida, que eu lemorara. ·. 

Porém no Rio Negro, e nos sertões do-Pará~ do 
1\Iaranhão, do Piauhy, etc., ha,·erá esses recolhi-· 
mentos para nelles se formarem as escolas; como 
lembra a commissão? Certamente que não; e então 
de que vem a servir esse projeclo da com missão Y 
Se o meu é impralicaYel, por ser contrario ás leis 
canonic<~s, o da commissão é inadmissível por 
ocioso. Tenho dito quanto basta por ora. . . ' 

O Sn. VAscoNCELLOs :-(Fallou por algnJ:I!~~empo 
mas o seu discurso não foi alcançado.) -:::., · · 

O Sn. SEtxAs :-Sr. presidente, não posso com~
prehender'. como os illustres preopmant(ls. PtOfes
santlo tanto respeito ás decisões da igreja uniyersal 
que até cbamãg. atrevidos os papas, que nas suas 
constituicões prt'lenderão ampliai-as ou . interpre-. 
tal-as, pór outra parte respeitem tão pouco a auto• 
ridade desta mesma igreja universal, quanto pelo 
oraculo do concilio de Trento condemna ~e~aixo 
das mais graves penas o egresso das religiosas fóra · 
do claustro, e que um dos nobres deputados om 
manifesta contradicção com o espir·ito e disciplina 
da mesma igreja, se animasse a emittir ardentes 
votos, e desejc.s de ver já patentes esses conventos, 
e communicaveis com todo o mundo os seres, que 
neUes habitão? ' · 

Eu· me e.~pantaria por certo. se não es}ivessc jâ 
costumado o ouvir semelhantes expres~oes, que 
mal se podem eonci\iar com a religiosidade do il
lustre membro, que eu muito respeito. {ã ordem, 
disse o Sr. Vasconcellos.) Não é menor a minha 
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sorpresa ao ouvir mofar de escriptores tão acredi
tados, como Van-Espen, Rieger, e outros justa
mente olhados como mestJ·es na sciencia do direito 
publico ecclesiastico. 

Se o honrado membro tivesse algum conheci
mento delles, e soubesse quanto a sua doutrina é 
despida de preoccupa~,;ões u\tt·amontanas, longe de 
os redicularisar tão gratuitamente, far-me-hia a 
justiça de persuadir-se, que eu não podia firmar a 
minha opinião em autoridades menos suspeita~, e 
maí$ cornpctcntes sobre a rnateria em questão; 
pois não sei, como se possa discutir sériamcnle um 
ponto de disciplina ecclesiastica, ou de dirPito ca
noníco. sem consultar os canonistas, ou publicistas 
ecclcsiasticos, assim como se não podem tratar 
pontos de medicina, de jurisprudencia, e de outras 
scicncias sem conhecimento de causa. e sem a li
cão dos autores mais versados e distinctos nas 
Íill'smas sciencias 

Prescindindo porém de cousas tão sabidns, c que 
o mesmononrado membro não póde ignorar, cum
pre-me responder a alguns dos argumentos, que 
ouvi produzir. Assustarão-se os nobres deputados 
-por se fallar em bulias de alguns papas, que expo
zerão e fixarão o genuíno sentido do concilio de 
Trento sobre a clausura das freiras; chamarão atre
-vidos aquelles papas, c disserão, que isto é querer, 
que fiquemos d<'penuentes da cu ria romana. 

Eu digo. que isto é quPrer oppôr meras declama
ções, e lugares communs a razões solidas, e con
-vincentes. Acaso não vi\m os illustres deputados, 
que a disciplina sobre a clausura não é doutrina da 
curia romana, mas da igr•·ja universal, como já 
demonstrei, doutr~na reconhecida, e respeitada- por 
aquellas nações, e por aquelles escriptores, que 
mais se têm declarado contra as pretenções, ou en
treprete as dos papas? Como logo poderá ella esta
belecer es!'a dependencia, que tanto se teme, em 
11m secnlo tão illustrado, e em um paiz que se rege 
por tão 1iberaes instituições? 

Quando o meu honrado collega o Sr. Marcos 
.Antonio citou as constituições de alguns papas foi 
para dar maior esclarecimento á matcria, fazl3ndo 
ver o que a igreja entende por causa legit.ima-, e a 
vigilancia, ou sollicitude, com que os chefes ·da 
igreja universal têm sempre procurado manter este 
ponto essencial da disciplina regular. 

_Disse.\um dos illustres preopinantes, que eu es
tayá em~ontradicção commigo mesmo, quando disse 
que seria mais plausível, à lembrança do nobre 

_ deputado. se no Rio Negro, no Pará, 1\laranhão, 
etc., ._houvessem conventos de freiras, pela grande 
falta de e~colas elementares naquellas províncias ; 

. pois militava a mesma razão a respeito dos recolhi
mentos, que a commissão pretende substituir aos 
conventos de freiras, isto é, que não havendo tam
bem . recolhimentos nas mencionadas províncias, 
vinha a ser inutil para ellas a medida lembrada pela 
commissão. · 

· Respondo; 1°, que se nas referidas províncias não 
ha actualmente recolhimentos de educandas, pode
rão havei-os para o futuro, mas é mui provavel, 
que SE' não estabeleção conventos de freiras, prin
cipalmente se .lodos. forem tão inimigos destes es
tabelecimentos, como os honrados preopinantes. 
Não milita portanto a mesma razão a respeito dos 
recolhimentos, nem se póde considerar ociosa á 
providencia substituída pela commissão. 

Respondo em 2° lugar. que eu não lembrei a hy
potheso dos conventos nas provincias do norte, por 

querer que no cas(\ de os haver se estabelecessem 
nelles escolas publicas, porquanto isto, como já 
disse, é otfcnsivo elas leis da igreja, e opposto ao 
esp_irito ~e taes fundações : mas para mostrar, que 
ser1a rnaJs desculpavel o zelo do nobre autor do 
projecto pela educação do sexo feminino naquellas 
desamparadas províncias, do que nas duas capitaes 
que mais abundão de soccorros para a instruccão 
primaria da mocidade, e ••nde por conseqnenciâ a 
idéa de escolas·nos conventos de freiras não póde 
nem ainda pretextar-se por moth·o algum de ne
cessidade, ou utitidade publicD. Continúo portanto 
na minha opinião, e voto contra o projecto do H
lustre deputado o Sr. Líno Coutinho. 

O Sn. LINO CouTJ~Ho : - Senhores, sempre foi 
a mais forte arma dos defensores dos abusos do 
poder ecclesiastico tornar odiosos os seus contra
rios, assim como os factores do absolutismo sem
pre recorrerão ao mesmo expediente. Estes gritão: 
demagogos ! revolucionarios I anarchistas I incen
diarios ! Aquelles: herejes! ímpios I libertinos I 
Porém, Sr. presidente, será com estes a:-gumentos 
que se hão de demonstrar as verdades da I'eligião 
e do poder legitimo ? Terão ainda estes brados a 
mesma força, que em outro tempo th·crilo? 

Não, Sr. presidente, já se acabou esse tempo, os 
povos já não são tão ignorantes como se pensa; o 
poder da opinião .ha de triumphar, e esses brados 
só sen·iráõ de engrandecer o seu lriumpho. 

Digo isto, Sr. presidente, porque acabo de ouvir 
esses brados, ou o que peior é, acabo de ser im·e
ctivado como irroligioso, por ha\·er defendido as 
doutrinas do concilio Tridentino, c o poder ordina
rio dos bispos, legítimos successores dos apostolos; 
e isto só porque ousei fallar nos excessos, e usur
pações da cu ria romana. 

Fui primeiramente tratado de ignorante e agora 
de irreligioso ; oplimos argumentos I Porém não 
admiro esta maneira de argumentar: é privativa 
dos ccclesiasticos, e muito antiga. Quanto ao meu 
projecto, cu niio digo uma só palavra mais, .poisjã 
tenho manifestado o meu desapego, ou a minha in
differença. Os meus desejos erão de tornar esses 
claustros uteis ã sociedade: não querem, dizem 
que as leis da igreja o não consentem : seja repro
vado: porém não darei o meu voto para que passe 
o projecto da commissão, pelas razões, que já te
nho dado -__ 

O Sa. SouzA FnAl'iÇA:- Sr. presidente, eu não 
cançarei esta camara com longos discursos: e li
mitando-me á questão, digo que ambos estes pro
jectos devem ser rejeitados. (Apoiado, apoiado.) Se 
se imprimirem, eu continuarei a opinar contra· 
ambos, porque não descubro quer em um quer em 
outro a utilidade, que eu desejo que prestem as 
medidas, que se decretarem pelo corpo legislativo. 
Eu não sei de que serve semelhante plano •. (Apoia
do.) 

o Sa~ VERGUEIRO :-Senhores, eu sou do mesmo 
parecer do Sr. França, não pelas razões, que se 
tem dado, mas por outras, que passo a-expender. 
En não só acho i nu teis e,;tes projectos, mas até os 
acho perniciosos. A muito tempo se tem reconhe
cido que as doutrinas dos claustros não são as 
mais proveitosas á sociedade civil, e que a educa
ção. que a Ui se dá, é só propria para aquelles, que 
se dedicão aos mesmos claustros. 
~ão precisamos de outros exemplos além daquel

les, que nos dá a historia portugueza. E para que 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:27- Página 14 de 14 

-... ~ .,.., . ~ 
- -~- ,~:: 

~36 · sESSÃO mi -22 -DE "AGOSTO DK"t8!6 
conceder ás ordens monacaes IW Brazil essa inge
rencia nos negocios civis 'l Acaso não haverá ou
tros meio de educar a nossa mocidade 'l Senhores, 
os que são dos clauHros. ,·ão para os claustros, e 
deixem de inQuir no temporal. 

Se o Drazil h~m a fortuna de estar fóra dessa in
gerencia, para que a ,·amos nós estabelecer? A 
respeito dos recolhimentos·. versa a mesma razão, 
porq•1e não ha um só ao menos do.s que eu conheço 
que não ·:enha romado a mesma marcha ; além de 
que alguns ha, que não apresentão grandes mode
los de moral. {Apoiado.) Se 11c.-aso este projecto 
fosse precedido de outro para uma reforma nessas 
casils regulares. eu ainda assentiria; pórém da 
maneira, porque "C regem actualmente, não posso 
dar o meu ccnsentimento, para que passe qualquer 
desses projer.tos. Este é o meu volo. (Apoiado. 
apoiado.) 

O Sa. _.\ummA v. .ALRUQUERQUE :-Sr. presi
dente, eu não entro na indagação, !.'e estes projecios 
!.'ão, ou não perniciosos: o que sustento é qtte am
hos são inutcis, não offcreccm vantagem alguma. 
(Apoiado.) Nem sei, porque moti\'O gastamos tanto 
tempo nt-sla discussão 

Ha\·endo !aliado mais alguns senhores sobre a 
necessidade de se imprimirem os projectos, para 
cntrare1n em discussito, julgou-5o finJo o debate, e 
proc<Jdeu-sc á ,·otaçiiO, na f{llal forão ambos rejei
tados, dispensando-se na formalidade de serem im
pressos segundo o regimento. 

Passo11-se a 3• parte da ordem do dia, e lerão-se 
os seguintes .. -

creação, . e antes se deve esperar pelo plano geral 
dos estudos. _ ' • · · 

u Camara dos deputados, 19 de Agostó de 1826.
Januario da Cunlla Barbo::a.-A.ntonio Ferreira 
França;-José Cardo.zo Pereira de Mello~» 

« A commissão de instrucÇão publica, viu Q re
querimento de Joaquim de Souza H.ibeiro, professor 
pnblico de primP.iras letras, e particul11r de gram
matica portugueza, em que'pede a !~rea~o e provi
mento desta segunda cadeira; e e de parecer que 
a sua pretenção se reserv1~ para quando se tratar 
do plano geral dos estudos deste imperio. 

a Paço da carnara dos de(lulados, J9 de Agosto 
de 1826.-Januarit) da Cunha Barboza.-losé Car
do::o Pereira de Jl ello--A nlonio Ferreira França. » 

a A commissão de instrucção publica examinou 
o requerimento de José Joaquim de Souza Negrão, 
professor de musica na cidade da Bahia, que pede 
a nomeação de um substituto para a mesma ca
deira, . propondo a um filho do supplicante, que diz 
ser perito naquella arte : e é de parecer que por 
ora não tem lugar a pretenção do supplicante, ~m 
quanto se não puzer em execução o plano geral 
dos estudos. 

cc Paço da camara dos deputados. 19 de Agosto de 
1826.-José Cardo::o Pe1·eira de Mello.-Januario 
da Cunha Barbo:a .• -Antouio Ferreira Fra11ça. » 

Forão todos approYados sem debate. 
Leu-se depois disto a seguinte 

« PROPOST,\ 

u A commissiio de fazenda conhecendo não 
« PARECERES _ . . ··- ___ _ . · . ~11her no cur~o ~spaçt) de temJ.l~· que_y-ai de: agora 

« A•s commissões de estatística e commcrcio foi ao fim do prazo da sessão, o dar expediente·: a· todos 
presente a indicação do Sr. deputado Cosia Aguiar ?S ~egocios, cujo exame lhe tem sido commet~id~; 
em que propõe que se peção ao go'Ç"erno esclareci- md1~a que fique enca.rregada a mesma commts~o 
mentos sobre a possibilidade da abertura de uma no tntc~vallo, que. va1 des~a ã subsequenle sessao, 
estrada que vá de Porlo Real na província do de exammar, e por em d1a os trabalhos de que se 
Goyaz, ou de outro qualquer ponto daquella pro- acha encarregada, afim de os· pôr correntes, ~.:,.dar 
vincia, ás cabeceiras do Rio Mojú, ou ao Igarapé- conta delles, logo que_ se reuna a camara ~a 
me rim na do Pal'á, para o que devcráõ ser ouvidos mesma ~u~sequ_ente sessa,o ; por sere!ll o~ negamos 
os presidentes de Goyaz, 1\Jaranhão, e Pará, e o d!i adm1mstraçao d~ fazend~ da ~ator !mport.a.!l
ca-pitão Francisco José Pinto de 1\lagalhães, ou seu eta, e transcendenCia, pela connexao, e mfluenc1a, 
filho morador no arraial de S. Pedro de Alcantara q•Ie tem no andamento de todos os outros do sys
junt~ ao no Tocal\tins : julgando as mesmas com- tema administrativo do governo da nacão. . . . · . 
missões de summa importancia estes esclarecimen- « Paço da camara. dos dep_utados, 2~ de Agosto 
tos, são de parecer, que se peção ao governo. de 18"26.-J. H. Baphsta Peretra.--;-lose ~"'Rezende 

Paço da .camara dos deputados, 11 de Agosto de Costa.-J_. G. Le~.-Manoel Jose ~e ~o"fa Fran-
1822.~:Monsenhor Pizarro.-1. G. Ledo.-Ni- ça.-Joao Braulw Alum%.-:-N'colao Herrera, 
coláo · Herrera.-D. .JJI. A. Pires Fen·eira.-1~ vencido. ,. · . 
Clemente Pe1·eira.-J. B. Baptista Pereira.-Lui:;; Julgando-se urgente tratar desta materia, e 
Augusto .IJlay.-José Ben.to Leite Ferrei'l'a de aberta a discussão, deu immediatamente a hora de 
Mello. » se fechar a sessão, e por isso ficou adiada a dis-

« A-commissão de instrncção publica examinou 
o requerimento de Rcginaldo Pereira de Barros, que 
pretend~ ser provido na cadeira de grammatica la
tina estabelecida na vílla de Pitangui; e é de pare
cer que não tem lugar o requerimento do suppli
cante, por não ser da attribuicão desta camara o 
proyer as cadeiras -vagas. • · 

Paço , da camara dos drpulldos, 19 de Agosto de 
1826.- José Cardcso i'creiJ·a de jfello .-Antonio 
Ferreira França.-Janua,·io da. Cunha Barboza. » 

« A commissão de instrucÇão publica viu o Ye
querimento do padre Diogo Antonio dos Sant1ls, 
que quer ser -provido em mestre de grammatica 
latina da -villa de S . Francisco Xavier de ltagually; 
e é de parecer · que pOl' ora não tem lugar · esta 

cussão. - · 
O Sr. presidente · deu para a ordam do dia sé

guint.e : I o, a terceira discussão do projecto de lei 
para os cursos juridicos: 28

, continuacão da dis
cussão do projecto de lei sobre o recrutamento: 
3°' leitura de pareceres, projectos e indicações. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-Josl 
Ricardo da Costa Aguiar de AndraJa, secret.a.rio.
Francisco Gomes de Campos o redigiu. 

RESOLUÇÕES •. DA CA.MARA 

' A camara dos deputados torna a remetter ao 
senado o projecto de declara~o ao artigo 6° da 
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constituição do i_mperio~ ao qualnão tem-podido 
dar o seu eonsen timent.o · , · 

Paço da camara dos deputados, em 22 de Agosto 
de 1826.-'-Luiz Pereira da.Nobrega de Souza C01t~ 
tinho, presidente>--:-losé Rif;ardo da Costa Aguiar 
de Andrada, lo secretario.-José Antonio da Silva 
]Jfaia, 2° secretario. 

111m. e Exm~ Sr. -Passo ás mãos do V. Ex. 
inclusa a resolução da carnara dos deputados sobre 
o projécto do senado ácerca do art. 6° da consti
tuicão do imperio, o qual .me fõ1a r<>mettido por 
\'.·Ex. em officio de 21 do mez proximo passado, 
afim de que possa ser presente ao mesmo senado 
com o projecto original, que a acompanha. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da cama~a dos depu
tados, em 22 de Agosto de 1826.-Jose Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada-.-Sr. João Antonio H.o,.. 
drigues de Carvalho. . 

ll1m. e Exm. Sr·.-Foi presente á camara dos 
deputados o officio de V. Ex. de 19 do corrente 
mez, e o que o acompanhava do presidente da pro
víncia do Rio-Grande do Norte, com as copias das 
aclas das sessões do conselho administrativo da 
mesma província: e cumpre-me participar a V. Ex. 
que a mesma camara já lhes tem designado a con
veniente dirccção, afim de lhes dar o \·alor, que 
merecem. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da cama_ra ~os depu
tados, ·em 22 de Agosto de 1826.-Jose Rtcardo da 
Costa Aguiar de .dndrada.-Sr. José Fcliciano Fer
nandes Pinheiro. 

eia doPernamõueo~ -ce- sendo introdúzido_ jurou, e 
tomou. ass~nt.o. · ~: · _ 
· Não havendo m:tis expediente, teve lugar a or

dem do dia, e novament!l lida a redaeção do projcci.O 
de lei para o estabelecimento ~do- curso jurídica, 
ilpresentada na sessão de 18 do corrente, por ella 
principiou a discussão, e em primeirolugaroht.eve a 
palaV!"a, e disse 

o Sa. CLE:I!E:STE PEI.EIIU :-Sr. p_residente, não 
me agrada em toda a extensão a classificaç.i.o, e 
ordem em que estão distribuídas as materias; acho 
algumas cousas de mais, e ociosas, e creio mesmo 
que se não \'Cnccu vartc d<~s tuaLedas aqui enuncia
das. (Leu o 1° artigo da redaccão.) 

Se temas approçado tantas niaterias, não ha com 
efft~ito re111edio senão sobrecarregar os annos com 
cadeiras; mas a dizer a verdade, os que entendem, 
os que sabem o que é direito naturnl, conhecerão 
facilmente que só este estudo é bastante para occu
par o tempo todo do primeiro anno, e que nenhupt 
tempo restará para o estudo do diréito das gentes, 
que é muito complicado: não ha porém remcdio, 
cumo se vencerão estas materias, é necessario dar
lhes destino, amontoando. 

Pt:lo quo respeita á segunda cadeira do primeiro 
anno-l'rincipios geraes de legislação-e historia 
da legislação nacional-cu proprla a suppressãu da 
primeira parte, purque principias geracs de legisla
ção não é outra cousa mais do qile di1·eito natural, 
e por se ter estabelecido cadeira particular para isto, 
é que Ycm a faHar lugar para as outras ma terias, e 
portrnto arho que se deve supprimir. 
Quan~oao segundo anno, tnmbem parece ter algu

ma ~ousa de mais~ direito publico trata de to<tas as 
.Sesslo em 0 3_de_.t.gosto-'.det_8_2_6 __ Jórmas degoYerno.-e-Callarido-se-em-tmfants fórma·s 

. _ dos governos ha de C aliar-se n.ccessariamcnte . nas 
· PRESIDENCI.\ DO sa. PEREIRA D.-\ NOBREGA constituicões dos diversos governos, e portanto é 

desnecessaria esta declaração: quanto á do impe
rio, pod~rá isto acct·escentar-se, mas só como. um 
ramo essencial, porqno não póde um lente cumprir 
com a sul! obJ'igação, sem que trate da.fórma do 
governo do Brazil, isto se entende, e creio mesmo 
que só,1ente a ella se virá a limitar, porque é im
possível analysar no curto espaço de um annotodas 
as constituiç\les dos diversos governos, q11e se~com-

A's 10 horas fazendo-se ao chamada, acharão..;se 
. presentes 76 Srs. deputados, faltando com p~t·tici
pacão de causa os Srs. Paula e Souza, I>eretra de 
Mêllo, Gomes da Fonseca, Bricio e Lobo. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida 
a acta da aniecedente, foi approvada. ., 

O SR. CosTA AGUIAR dando conta do expediente, 
lc11 a seguinte 

« FELICITAÇÃO 

a: Augu~tos e dignissimos senhores.-0 senado 
da camara da leal e valorosa cidade da Bahia, pos
suído dos nobres sentimentos, que animão corações 
verdadeiramente brazileiros~ por si, e·em nome do 
povo, que representa, tem a distincta honra de feli
citar com o mais profundo respeit.o, e perfeita sub
missão aos augustos e dignissimos senhores da ca
mara dos deputados pela sua gloriosa reunião ; e 
de assegurar-lhes a sua mais sincera, e constante 
adhesão ; esperando o mesmo senado, e povo, que 
estes seus votos sejão acreditados, e aceitos, como 
nasc1dos· do ardente desejo,· que elles têm de serem 
uteis á-sua nacão. 

«Deus guarde a· vossas augustas e dig_nissimas 
pessoas.-Bahia em c001ara, 28 de Junho de 1826. 
-Honorazo José de Barros Paim.-João Yaz de 
Carvalho.-Luiz José de Souza Gomes.-José Ber
nardo da Silva Cou.tto~ J>...;.:A camara recebeu· com 
especial agrado a felicitação. . 

A este tempo annuric\ou-se estar á porta do salão 
o Sr. Thomaz.Xavier Garcia, deputado pela}provin-

poem de muitos volumes. . --
Pelo que respeita á outra cadeira, não se venceu 

que. se ensinassem instituições canonicas, .• e nem 
podia. ser.· 

Direito eccl~iastico não é o mesmo que ip.stitui
cões canonicas, é materia muito differente. ·porque 
no direito ecclesiastico se determina .o que compete 
ao direito dos padres, e é neste sentido que se jul
gou necessaria esta cadeira, e nas instituições cano
nicas se abrange todos os ramos dq disciplina eccle
siastica: é pois impraticavel que seja admittida aqui 
esta cadeira, e havendo sempre Qstas materias sido 
julgadas ditrerentes, não podem ser incluídas debai
xo de-nma mesma doutrina. 

Portanto proponho a suppressão, e que ~ó fique 
o direito publico ecclesiastico, que é mmto bas-
tante. . . .._.,., , 

Passando ao 3° anno creio que estas duâs cadei
ras-direito civil patrio, e direito patdo criminal;;;.. 
nunca podem ab1·anger-se no tempo de uni ann~, ~ 
por isso eu ql.tiz~ra que se ensinasse tambem. direito 
marítimo e commercial, continuando do. outro .an.no · 
o criminal. . . ·. - .-.. •. •• . ' r . 

A segunda cadeira do 4° anno, t~mbem e~tã m~l
collocada. Como é que se quer ensmar prat1ca fo-

AA 
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rense no principio do 4° anno, quando ainda o es
tudante não sabe o direito patrio? Acho finalmente 
que seria necessario dar-se nova fórma ás cadeiras 
dos outros annos. 

1\Iandarei a minha emenda, que submetto á con
sideração da camara. 

O S11. VASCO:>iCELLOS :-Eu soa quasi da mesma 
opinião do il!ustre deputado. 

Diz o projecto-1° anuo 1• cadeira-direito natu
ral, e direito das gente~, ele., c continua-2° anno 
-direito publico , etc., ora, parece-in~ que o melhor 
er~ seguir o methodo adoptado na universidade .de 
Coimbra, que é de eusinar-se primeiramente direito 
natural, depois direito publtco, e depois direito das 
gentes, porque depois de estudar os direitos do ho
mem tal qual sahio das mãt>s da natureza, segue-se 
o estudar os seus dir ei tos como homem soeial, que 
é o direito publico, e depois é que se deve ttil tar dos 
direitos, q1w têm as nações en tre si, que alguns di
zem ser o direito natural apnticndo as nações. 

Por Isso achava qu e primeiramente devia ser di
reito natural, depois o publico, e o das gentes. 

A diplomaticn, que tem com o direito Jas gentes 
p~ren tese o e affinidade, éorn elle se devia tratar, e 
nao guardar-se para o 5° an'no. 

Seria lambem de opinião que se declarassem os 
compendias, em que se devem estudar o direito na
tural e publico, poFque; ainda que nestas doutrinas 
se comprehendem os principias geraes de legisla
ção, pó de ser, qae tal compendie-as tome eQl sentido 
mai s ou menos restricto, sem que lhes dê a este 
respeito o necossario desenvolvimento ; e póde-se 
determinar um que desenvolva bem estes princi
pias geraes de legislação . . 

·Quanto á outra parte desta cadeira-historia da 
l~gislação nncional-qae hist.oria de legislação na
cwnal temos nós para qne possa occupur esse 
tempo? De. quando -principia? De 1820.-Pois já 
temos matena para occupar uma cadeira? Creio 
que nilo. 

Continúa o projecto, 2' anno 1• cadeira-direito 
publico, e analyso das difierentes constituicões, 
etc. : quer o projecto que se analysem as difiéren
~e,s constituições, e !\do impedo :._çsta obriga-ção ~ 
lmposs tvel_ de cumpnr; parece-me que são- algans 
8, ou 9 volumes: ora estudar direito publico, e ao 
me~mo tempo analysar as Çifferentes .constitui cães. 
é impo~sivel :. e põe-se a dq ,imperio . em ultimo 
lugar I Se se dissesse-da constituição do imperio 
e~ das constituições, que es tão em uso entre as na: 
ço_es da America e Europa-teria ainda um passe, 
mas analysar todas as constituições da America, e 
Earopa, qaeha, e têm:havido, é causa impossível, 
é o mesmo que prescrever o .que já sabemos de ante
mão <pie se não hâ d~ cumpTii· .. (Continuou a lêr.) 

Esta segunda- cade1ra de 1nst!Lutcões canonicas 
já s_e mostrou que não. se venceu -m-ista camara, ~ 
dis~o esto u bem certo. 

No 3• _a nno, diz o projec~o-direiro civil patrio 
1• cademt : direi to patrio cri'minal, 2• cadeira~ 
Ora , aqui temos duas cadeiras de direito patrio em 
um só annn, e_ marc~-se a _pratica forense para 
quando amrla nao esta conclutdo o estudo ! i\ão in
sistirei porém nisto, ·e passarei ao 5° anno. (Leu.) 

. Se e~ approvasse este arligo, diria' assim-admi
mstraçao~economia política, e sdencia das rendas 
publ~cas, em todas as suas partes-porque ha mais 
relaçao entre economia politica, e sciencia i!as ren
d!lS pubhcas, ~o q-ue entre a_quella1 e a admin istra~ 
çao, c eu quena que se declarasse se se entende se-

parada a administração do direito patrio, e se a 
administração ha de occupar uma: cat.!eira particu
lar, e em qu e ha de ella consistir; porque ha mui
tas materias a tratar debaixo desta mesma doutrina, 
e é necessario dizer se se entendem todos os ramos 
da_ administração, se certos ramos particul!lres, 
aliás \uu o será uma confusão. 

Quando em outra di~cussão votei contra estas ca
deiras de economia politica, e sciencias das re ndas 
publicas, foi por me parecer muito difficultoso achar 
compendio para se ensinar por elle, nã o se devendo 
em tal caso fazer depender de um estudo informe, e 
imperfeito a form atura do estudante. 

Dema is não sei que utilidade tire um jurisconsulto 
de saber economia política. 

Por ventu~a será necessaria esta sciencia para 
appltcar a le1 ao tactó? De certo não. 

Esta sciencia trata do modo, porque se formão, 
distrilmem, e eco nomisão as riquezas de uma na
~ão, e ou não sei quo vá coadjuvar ao jurisco nsulto. 
E' um conhecimento, que todo o hr roem deve ter, 
não ha duvida, e eu soa o primeiro que reco nheço 
esta verdade, mas que fique um jurisco nsalto obri
gado .a estada r eco nomia política, não julgo neces
~ario : que haja a cadeira, bem ; mas que se faça 
depender a formatura, do est.udo desta sciencia, 
não me parece consentaneo, não servirá senão para 
faze: com que os moçns, que têm estudado direito 
palno, se esqueção del!e, por isso que no 5° anno 
passão logo a tratar de ma teria inteiramei\te difie
rente. 

Tambem não sei que utilidade póde r esultar do 
estttdo da es tatistica a um homem que só tem por 
fim applicar a lei ; e de mats qual é o compendio, 
que tambem temos da estatística do imperio? Qaal 
l;a de ser o len te, que o· ha de formar? Acho que 
e Imposstvel, porque ella comprehentle mui diver
sos ramos cotno a geographia mathematica , et~ . etc., 
c _qua~s as o b serv~çi'ies , qtte até o presente se têm 
fe tto. Quaes as avenguações exactas, quo têm havi
do no Br>~~zil para deserever as riquezas naturaes ? 
Não me consta ao menos que haja alguma .; appa
rece um ou outro curioso que toea nestas materias 
mas são muito incompletas e limitadas is suas ob~ 
servações . Como pois obrigaremos a estudar uma 
causa de que nem ao menos ha os primeiros ele
mentos? ... 

Resumi ndo agora o que tenho dito, Yoto contra. 
a distribaição das cadeiras e que se fa ca· uma 
emenda, afim de que isto vá em fórma; a· saber: 
estude-se no primeiro anno direito natural, publico 
e das gentes e diplomatica, pa~sando estas ultimas 
doa1rinas do 1 o anuo para se continuar no_2°; este 
dever~ depois conter a continuação do direito das 
gentes e diplomatica, e as instituicões de direito 
pt!blico ?cclesiastico; no .3• anuo, direiw civil pa
tno o dtre1ro. patrw en mmal, nada de pratica fo
rense, que nao serve de coasa alguma em tão curto 
espaço de tempo. 
_ F.is a que se limitaria todo o e$tudo, a quatro ao
nos, dPpOIS fossem os estudantes apreni!er no fôro 
a pratica e não em am fôro imagina rio; e os que se 
quizessem applicar á vida da magistratura, -se lhes 
exigisse um exa me publico de pratica, sem o que 
não seriào adrnittidos aos lugares. E' isto o que me 
parece unicam ente nr.cessario e mais conforme; a 
cnmara o julgQe como entender. 

_O 811. ~uiz. CAVALCANTI:.- Este projecto é -de 
sctenctas JUndtcas e sc1encias sociaes: não é- só 
para homens de. justiça, mas tambem para formar 
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1\omens p~·oprios para os empregos tia fazenda, po- ,, EMEND.\S 
liticn, etc . Não me posso, porém, con formar com a 
distribuição das cadeiras , que se 11.cha no projecto. Do Sr . Clem ente Pereira:-« 1.• Proponho a 
Diz o artigo -1• an no, 1• cadeira -direito nu tural ·s uppres~f10 da ana lyse das diiTerentes inslltu 1rões 
e direito das gentes: o direito das gentes deve ser -que se mandão ensinar na 1• cadeira do 2• anno-
0 uUimo iJ!Ie se ensine neste ct:rso, por dependr.r e _a matRria de inst ituições canonicns -qne se pro
assim dos cPnheciment.os de direito civil, como de poe par;t a 2• cadt•u·a do mesmo a0no. Que na 2• 
direito publico universal. -2 .. • Cadeira-princí pios cadena do 3• anno se ensi ne o direito marítimo e 
gentes de legislação e historia <la legislação. commerwll, com o cnminal. Que a cadcn·a de eco-

São ma terias muito di{fer.entes em um só anno; non11a política , ildmi ntstraçào ~ sciencta das ren
seria necessario organisnr tle modo que fica~sem das p~bltcas! passe do 5• para o 4• anuo; e a pra
ma!s e~mclhanLes as : ·n~!cna~ , porq~c os lentes são I t~r.a-vtt sn h~t.1t.1nr D l113rtr desta.)> 
obrigados a fazer o compendio por onde deve m ex-1 Do Sr. Luiz Cavalcanti:-<< l.• Anno.-1.• Ca
plicar e não poderáõ fa ci lmente cumprir tão util deira:-Direito civil patrio.-2.• Cadeira:-Dircito 
dever, havendo tantas mate nas, sobre que trabnlhe 1 patrw criminal e seu respectivo• processo. - 2 .• 
c~da lento ...• Analyse das dtffereutes constitui- Anno.--1." Cadeira:-Restu do direito civi l paLrio 
çocs! etc. (/,eu..) . . comprehcndendo processo civil e dirGi to mercan~ 

Nao rne _parecu convomente declamr-se nesta let, til.-2. • Cad eira :-Historia da jurisprutlencia pa
que se ensme uma matena por analyse ou por syn - tna e nottcJa das .melhorP.s legislacõ.,s.-3.• Anno. 
these , entrar. no deta lhe do me thodo, supponho ser -:-1.• Cadeira:-Dircito natut:ul e r;rincipi os de jus
causa tmnuc10sa, que deve pertP~cer aos estat!J-

1 
ttça umver~nl.-2.• Caduira: ·-Dirci t!J publ ico uni

tos ou me~mo ao lente_. Neste proJecto se marcao versa!, patrio e ecclesiastico .-4.• Anno.-1.• Ca
du~s cade.tras para ensmnr o dtreJto publtco, quan- tl e ira:-Economia política e esta tistica. -2.• Cadei-
do JUl~o que é ?astante uma só._ . ra:-Diroilo das gentrs e política exterior. n 

As Jnstttlllçoes ca nont~as n.ao set porque têm Sendo ambas apciadas disse tendo a pal v 
lugar ne:>Le curso. Aqut nao v~JO estahelt>ctdo o cs- ' ' ' . a ra 
tudo de di rei to romano e não sei porque titulo as O S R.. llu ·~rSTA PEREIRA; -Sr. _presrdente, eu 
institui ções canonicas Livt>rão es ta preferencia, has- pouco poderet accresce':_ltar as reflex.O \'S que pon.de
ta que as estude aquelle, qu l' se quizer applicar ao tc t napnmetra dtscussao deste _- prOJOCto; toda v ta a 
ministerio ecclesiastico; é, sirn, necessario aos om- malerht é grave; e o bem da mmha patna e odes
pregados civis saber o direitn publico ecclesiastico, Ctn]'cnho do meu lugar, extgem que atnda uma vez 
para conhecereuJ a ingerencia que o governo deve eu lalle sobre este obJecto . . 
ter nos negocias ecclesiasticos . (Leu.) No 1• anno doeurso J ~rld tco dever-se-ha estudar 

Está hem· a continuacào do direito marítimo com- na 1• cadeJra, (dtz o proJeclo dele1) dtrello natural 
mercial no fim do direito patrio. Talvez _fosse me.lhor e das ge ntes. Convindo ~o primeiro· estudo, não 
qu e,emlugar dtl pratica forense sedissesse pror.esso posso co ncordar com a optntao do honra·.lo me~
foren se~ Parece realmente um dos maiore~ absurdos bro, que pretende quo; o conhcct mento do dtretto 
o ensinar pratica em u111a cadeira. Póde-:<e porém, ctvrl au teced \ ao do natural. porque esto u persua
ensi nar a theoria do processo. dtdo q _u~ este e a ~ase e fundam en to de todas as 

Diz aqui - economia polí tica.- E' muito bom, . mslltmçoes etvrs; e mdtspen:avel que o homem 
porque carecemos de hornf~Ds, que se possãn em - ~prenda, prtmetro . que tudo, qua P.s. os prtnctptos 
pregar nos differentes ramos. (Leu .) 'Diplomatica, tmmutave~s ?a equrda~e natural, do Justo e !~Justo, 
etc. Não sei o que quize rão os autores do proj ~ ctoen- _em fim, a J~ns~rudencta natural, que nos ensma as 
tender com esta -diplomati ca- se é politica ex te- regra!' da JUSllça tlDlversal, .regras, que têm tan~a 
rior então deve estar nn mesma cadeira do direi to relaçao com ã naturr.za do homem, quanto as leJS 
dás 'gentes. Aqui tambem h a uma disposição qJle phisicas com· a-_nature~a do. c~rp(J e nestes senti~ 
me não parece boa, qu e é dar-se primei ramente di- mentos concord~o todo~ os J~rtscons.ul,tos; _devere1 
reito natural e publico, que dependem de mais co- acc rescentar mats~ que no pnmetro anno nao pó_de 
nhecimento de jurisprudencia; e depois dar-se di- o estudante app_ltcar:se ª o~tr~ alguma matena, 
r ei to patrio: parece-mo que o direito patrio deve por-que só os pnnctptos de {!tretto natur;~l lhe ab· 
ser ensinado primeiro, o estudo da legislação civil sorvem todo o tempo . 
depende mais de memoria e tem um systema de- Emquanto á 2• cadeira, eu subst.ituiria aos prin
terminado pelo poder kgislativo, por isso é mais cipios geraes de legislação, que eu supponho in
proprio pura os principi antes; ns ~ciencias po1iticas cluidos no direito natural, _ <• estudo da economia 
não têm um systema fixo; cada autor diz uma cousa política, porque, contendo esta os princípios das 
sobre ellas; e é necessario que um estudante, que I riquezas Lias na~ües e ensinando os nteio> ue as au.: 
vai entrar nellas já tenha A sua razão esclarecida no gmentar e distribuir, nenhuma razão ohsta a que 
estudo da jurisprudencia, para poder cü'nhecer qual se não possa ensinar antes d'outros ramos da. 
é a melh or .opinião. sciencia . 

Eu proponho uma ementla e , segundo el\a mel Para o 2• anno manda o projecto ensinar na la 
parec8, fica hem otganisado o projecto com oito I cadeira direito publico e analyse das constituições; 
cadeiras ; nella convenho que sejão quatro annos, e na segullda institu ições canonicas e direito pu
porque me parece muito boa a distribuição de duas bic,, ecclesiastico. 
cade iras em cada anno e é com o que pódc o estu - Convenho no en·sino do direito publico depois do 
dante, o mais é accumular trabalho e. não poderá 1 natural, porque, lo~o que o hom!'m aprendo os 
dar · conta de nenh uma das ~ulas. A m10ha emenda princípios de justiça natural, deve aprender as re
é esta que vott lêr e envtar á mesa . gras do direito publico, para examinar se elles· vão 

Tendu-a Hdo, enviou-a o illustre tl eputado á mesa do accordo nas relações que a sociedade estabele-ce 
e , como já alli se achasse a do Sr. Clemente Pereira, mutnam ento entr.: o soberano c o~ su bdito~, pas
leu-as o Sr. secretario neste theo r: sando ao depois a est.as mesmas r elações, quando 
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de governo a governo; e por isso sou de voto que sejão interrogados sobre os pontos de direitos e so" 
ao dirBito publico se sigao das gentes e não ante- bre a maneira de os pôr em pratica: esta apren
ri orrn ente, como qu er o projecto, pelo que toca a dão-n'a no fôro e não em cadeiras. Jsto é o que eu 
analyse das constituições , eu fallarei della no lugar achava mais acertado, porque em cadeiras não se 
q'llc julgo proprio. A 2• cadeira deve conter só- aprende pratica: o resultado é nenhum, ou adqui
mente as lições de direito publico ecclesiaotico, que rir erros, que terão de desaprender; isto é uma ver
foi o quo se vencAu, pela ligação qu e este póde ler dade. 
nos negocios civis, afim de que se não con fundão Tudo o mais que não tem parentesco nenhum 
os poderes o os possamos bem extre mar. com a applicação da lei, e.u supprimiria: estes co-

Com·enho ernquanto á 1• cadeira do 3• anuo, mas nh ecirnentos sào necessarios, nin guem o duvida, 
não emquanto á 2•, porque o direíto criminal, sup- mas não indispensaveis Pm jurhprudencia; póde-se 
posto que tenha um processo em muitos casos dif- ser jurisconsulto sem ter conhecimentos de econo
{eren te do civil, eomtudo a Iegislaç~o é a mesma mia política, sci encia das rendas . publicas, etc., 
na maior parte dns . processos; e por isso nüo acho etc. Este curso não é para ·formar homens corriple
prudr nte estudar um mesma doutrina em duas au- tos, não é nas aula> que e\les se fazem; nós o que 
Ias difl"erentcs; eu marcarei o lu gar conveniente, queremos são pessoas que possão servir os lugares 
querendo que em tal cadeira se ensine a diploma- da magistratura. 
tica e estatística. Quanto á estatística, eu creio que a não ha de 

Concordt nas doutrinas da 1 • cndeira do 4° anuo; uma unica provín cia , quanto mais de todo o impe
não nssim na 2•, em que se deve estudar o direito rio 1 Portanto isto não póde ter cabimento. 
criminal e não a pratica, porque esta é a applieação Passando agora a fallar da emenda do Sr. Cavai
da lei ao facto; e como fazel-o sem conhPdrnento canti, lambem me parece que não se póde admittir 
prévin dessa lei, que se pretende applicar? cmqua nto entende quo o direito patrio preceda ao 
· :-{o 5• annv eu proporia que se ensin11sse a ana- direito naturnl e publico e das gentes, isto não póde 
lyse Jas constituições, porqtle, sendo estas um sys- ser; o direito pn trio é a applicação destes direitos; 
tema do direito natural, publico e civil. applicado e como os ha de applicar aquelle que não tem co
a esses governos que as têm adaptado, é manifesto nhecimento dclles ?· Além do que, havendo-se estu
qne um tal estudo.só póde ser util, qua.ndo o estuc dado primeiro direito patrio e seguindo-se direito 
danle, já conhecedor de todas essas ma terias, esti- natural, das gentes, etc., haveria o inconveniente 
ver em circumstancias de as poder analysar e pela de se perderem as poucas idéas que se tivessem 
comparação das disposições de umas e outras deci- adquirido no estudo desse direito; e este é o motivo 
dir-se pelo que é bom -e rejei tar o que fôr vicioso. porque eu queria que se di~puzessem, co mo disse, 

Na ultima cadeira ensinar-se-ha pratica e a razã o as doutriJtas, porque assim irão sempre os estu
mostra a sua vantagem; e supposto se diga que ella dantes applicando as idéas adquiridas e nesta ap
nenhu ma vantagem nos possa prestar, porque de plicação não só as eonservão, mas irão tambem 
Coimbra naiia se vinha sabendo a tal respeito, eu aprendendo a applicar ao direito a legislação actual 
direi que não estamos em Coimbra, que os mestres e toroão-se assim mais aptos para entrar no foro. 
que so vão crear não sito os mesmos e que , por- Não se póde portanto admittir tal disposição das 
tanto, não vinga tal argumento. ma teria~. Queira o Sr. secretario ter a bondade de 

A' vista do que tenho ponderado, eu mando uma ler o resto da emenda. (Leu) Eu não posso con-
emenda á mesa. forma r-me, estão em ultimo lugar, como já disse, 

o SR. VAscoNCELLos:- Torno a repetir que 0 ~s ma terias, que, como preliminares, devião estar 
plano que eu seguiria no estabelecimen to de um primeiro, por serem aquellas quo são necessarias 
curso jurídico, seria, dispondo as mat.erias , segun- para hem entender direito patrio : e admitte 
do a sua manifnsta filiacão ou affinidades . isto é di- tambem a economia política que não sei que lugar 
rei to natural, publico e- das gentes,diplomatiea, etc. tenha nesta lei. Em fim o meu estudo seria , como 

Eu queria tambem que no primeiro anno não disse, direito natural, direito publico, direito das 
houvesse senão urna só cadeira, porque, quando 0 gentes, diplomatica, direito publico ecclesiastico, 
estudante principia não tem ainda methodo de es- e direito patrío, comprehendendo direito civil e 
tudo e por isso uma só cadeira é muitas vezes su- crimidal, dir~ito. marítimo comme~cial_ etc .. 
perior ás suas for cas. Nada de prmcJp!o~ geraes da leg1slaçao ~acwnal, 

· . . . . porque entre nós e mmto pouca, e nao póde 
Po.rtanto,queren.a 1ue se desse dir~Jt~ natural só occupar _o espa~o de um .ann~ : nada de pratica, 

no 1 anno e que no 2. se e~tudasse d1relf.o publico, I porque nao precisamos de Jl!usoes quando podemos 
das gentes e diplom<)lJca,.aJu_ntando.-se-lh'3 tambe_!D, ter realidades. J'óue-se aprender pratica no fôro, 
o est~do do d~re1to ~ccle;wst1co, cuj:t ut11i dade nao 9u.e necessidade ha de se fingir um escrivão, um 
se pode negar, no 3 . e 4 .anno segmssem o d1re1 to J u1z, um procurador etc. etc., para no fim não 
p~tno CIVIl ~ crunmal, dll"elto mantJmo commer- saber nada? Este é 0 meu parecer. 
Clnl, etc., ficando dous annos de estudo para o di· 
reito patrio e oous annos para o que se chama pre- O .SR. LUiz CAVHCANTI :-Como se tem faiiado 
liminares. contra a minha emenda rr.ostrarei que o direito 

Queria que a pratica não se ensinasse nas esco- natural, apezar de ser a base do direi:to civil, não 
las, porque de tal ensi no não resulta utilidade al- está na ordem de se estudar primeiro (não foi mais 
gunn: é muito difficnltoso ensinar pratica e da ma- ouvido.) . 
neira que ensinão alguns lentes em Cl>imbra é per- O SR. CLE~IENT F. PEREIRA: -0 honrado membro 
der tempo. Portanto, não lendo certeza se o" lentes se tem esforçado em demonstrar, ott sustentar a 
do Brazil serão mais illustrados, ou poderaõ fazer sua emenda, na parte que quer estabelecer um 
milugres que não fazião os de Coimbra, não appro- sy,;tema opposto ao quR se tem usado de ensinar as 
vo a radeira de pratica; quando qnizerem entrar sc!encü1s depois de se haver estudado os princípios 
nos lugares fação os aúmittendos exame publico e em que se fundão, póde ser que es ta idéa seja 
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muito grande, e plauzivel para o futuro, pois nem 
todas as idéas novas parecem o que são no principio, 
mais depois que se tornão familiares, então algumas 
se mostrão de muita monta. Póde ser que ainda se 
reconheça .que é melhor estudar primeiro direito 
patrio, mas por ora não é isto admittido. O direito 
patritl não é mais do que a applicàção do direito 
natural, e por isso deve-se primeiro ter aprendido 
este direito para se estudar depois o direito patrio 
que nelle se funda. 

O direito natural funda-se nas leis da natureza, 
que são sempre as mesmas, o se alguem não con
corda com estes princípios infallivelmente erra; tão 
sómente o que se póde dizer é que como o direito 
natural considera o homem no estado da natureza 
absolutamente, tratando-se de applicar este direito 
a circumstancias particulares, póde fazer alguma 
differença, mas nunca tão grande, que allere o 
mesmo di reito. A lei para ser boa deve sempre 
casar-se quanto seja possível com as leis naturaes, 
se a lei não é conforme com a razão, se se oppõe 
ás leis da natureza, não póde nunca trazer em si a 
força da convicção, e por conseguinte não póde 
produzir o bem que por ella se pretenJe : sendo 
assim, Sr. presidente é necessario, que concordemos 
que todo aquelle, que não tiver estudado bem os 
principias da razão, ou das leis naturaes, não póde 
bem estudar a app_licação, que estes principias 
devem ter nascircumstancias particulares a qualquer 
sociedade: pretender o contrario é o mesmo que 
pretender que se deve pr(ncipiar a edificar uma 
casa pelo telhado, para depois estabelecer-lhe os 
alicerces. Portanto eu me opponho a esta 
emenda. 

Pelo que respeita ahistoria da legislação nacional, 
que aqui se disse ser ociosa, direi que se nós 
tivessemos já um codigo particular, então devendo 
a historia principiar do dia em que o codigo appa
recesse, com _alguma razão se poderia dispensar, 
mas como muito tempo se passará sem que appareça 
este co digo, a historia de legislação que temos 
ensinada pelos jurisconsultos, servirá de princtpios 
ao estudo do direito patrio, e convém muito que se 
saiba quaes farão as primeiras leis, que houverão, 
quaes as suas applicações, quaes as suas alterações. 
e donde estas tiverão principio , pois com estes dados 
mais habilitado se fica, para bem entender as leis, 
o que nunca se poderá bem conseguir sem este 
estudo por assim dizer preliminar destas materias . 

Por consequencia, Sr. presidente, o estudo da 
historia ti necessario, e deve preceder mesmo a 
todos os mais estudos, a lição da historia é a lição 
do passado, que serve de boa regra para o fui uro : 
o homem que sabe a histori:J. bem, que nella é forte, 
sabe muila causa, nella verá os males, e inconveni
entes, que têm havido por falta de boas applicações 
e tirará daqui a regra para não cahir nos mesmos 
inconvenientes e males. 

Se fosse possivel carregar com mais historia, 
votaria que fosse ensinada a historia universal, 
-porque serve de grande base no desempenho dos 
lugares. Eu proponho a suppressão da analyse das 
differentes constituições, não porque a julgue 
desnecessaria, antes entendo que para alguem saber 
com perfeição o direito publico, deve conhecer d~s 
differentes fôrmas de governo, e por consequencta 
das constituições dos differentes paizes, mas sim 
proponho a su ppressão, porque se ha de tratar desta 
materia quando se onsinar direito publico . Torno 
tambem a insistir que é preciso que se supprima 

isto de instituições canonicas, i! que em seu lugar 
se es tude direito publico ecclesias tico, para se 
conhecer as relações entre o poder da igreja, e 
temporal, o estudo das instituições canonicas é 
muito complicado, levaria muito tempo, pelo menos 
2 annos, e para tanto não chega o que se tem esta
b~Jlecido nestas universidades. 

Os homens, quando sahem das universidades, 
não sahem consummados : o que lhes importa é 
saber o methodo de estudar : os homens grandes 
nflo se fazem nas aulas, nos primei ros annos nunca 
se podem fazer grandes progressos. O nobre depu
tado disse que de Coimbra sahião nada sabendo de 
pratica: é verdade, Sr. presidente, que sahem 
alguns nào sabendo nada, mas têm lambem sahido 
grandes estudantes :eu sahi sabendo alguma causa, 
e neste estado advoguei, e não tenho outros conhe
cimentos della do qu e aquelles, que alli adquiri nas 
mesmas aulas. A pratica é necessaria, para que os 
estudantes se não guiem simplesmente pela th eoria 
porque então sahirão muito nciosos. E' esta a razão, 
porque não posso convir que não haja uma cadeira 
de pratica, onde o estudante vá applicar aqui llo que 
aprendeu pela theoria . 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, le
vanto-me para responder a um argumento, que se 
dirigia a mim, suppondo o nobre daputado que eu 
confundia analyse com o a c to de decorar, ou entregar 
á memoria os estudos civis, fazendo-m e ver qual o 
sentimento do. projecto na parte relaliva, e para 
esclarecer os seus prin~ipios trouxe o exemplo do 
rhetorico, quando analysa uma peça de eloquencia, 
eu para responder-lhe trarei o exemplo de um 
jurisconsulto, quando analysa uma lei. Sr. presi
dente, o jurisconsuito principia pela grammatica, a 
qual ensina a bem enlf~nder o sentido natural das 
palavras, de que a lei se compõe, passa ao depois 
á logica, que lhe diz qual o espírito, ou mente do 
legislador, e se com estes dados ainda se não acha 
bem esclarecido, !'Jlle consulta qual. a razão que deu 
lugar á factura da lei, e ao depois qual o fim, a que 
se pretendeu chegar, se á vista de todos estes conhe
cimentos resulta da lei um absurdo, ou disposição 
contraria, ou confusa, elle consulta as idéas do 
tempo, os cost umes, os lugares paralellos, os mais 
claros, emfim elle põe em jogo todos os principias 
hermeneuticos. Ora, para saber fazer toda esta 
operação não é necessario um anterior conheci
mento de jurisprudencia ? Creio que sim, bem como 
o rhetorico, que sem ter decorado os princi pios de 
Quintiliano, sem conhecer os trapos etc., não 
poderá descobrir em Cícero as bellezas oratorias, e 
por não perder mais tempo em uma questão inutil, 
concluo tornando a dizer que o estudo da analyse 
das constituições deve ter lugar depois de estudado 
o direito natural, publico, das gentes, e o direito 
civil, sem o qual não se póde dar um passo a tal 
respeito. 

O S11. LtNO CouTINHO :-Sr. presidente, quando 
se trata de ensinar, é preciso partir do mais facil 
para o ma;s complicado, do mais geral para o mais 
particular, daquillo que é mais conhecido para o 
que ainda não se conhece, este é o methodo. Portanto 
eu não posso approvar nem a dispo~ição das cadeiras 
como se acha no projecto, nem as emendas dos 
illustres deputadbs, muito principalmente a que 
propõe que se ensine direito ~ositivo antes de 
direito natural. Na verdade, Sr. presidente, se 
quizessemos estabelecer uma tal regra, seria o 

IH 



242 SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 18!6 
mesmo que prelend~r. edificar uma. casa sem . ter 
alicerces, era -pnnc1p1ar do telhado para bauo, 
como disse um honrado membro. 

O mesmo illustre deputado autor da emenda, 
Sr. presidente, confessou que o direito natural era o 
principio fundamental ~e todo o direito : ora, se 
assim é, se no direito natural se funda tod<r e 
qualquer direito, com~ se ha de ~studar. di;e~to 
·positivo sem que pnmerro ;;e conheçao os prmc1p1~B 
do direito natural, em que elle se funda? Dema1s 
o estudo do direito natural é muito simples, 
emquanto o do direito positivo tem alguma difficul
dade, pois que é muito mais complicado : o direito 
natural é codigo que todos entendem, é o codigo da 
razão ensinado pela natureza a todos os homens, é 
constante, é sempr~ o mesmo em todas as partes do 
universo, o direito positivo póde variar, e com effeilo 
varia conforme a intelligencia de quem o applica, e 
as circumstancia.s, em que é applicado. Eu não sei, 
Sr. presidente, como se tenha podido cham.ar este 
direito mais simples do que o natural! é uma con
tradicção manifesta, uma vez que · se reconheça, 
como reconhece o illustre deputado, que elle neces
seriamente suppõe como fundamento o direito 
natural. Portamo argumente como quizer o honrado 
membro, sêmelhante opinião nunca póde ser admis
sivel. 

Eu disse tambcm que me não conformo, nem 
com a outra emenda, nem com a disposição do 
projecto. Em primeiro lugar não acho que devendo 
haYer dnas aulas no mesmo dia não possão ser de 
doutrinas diversas, porque, se quem principia não 
tem ainda methodo de estudar, nem outros funda
men '.os, a diversidade das doutrinas não o póde 
confundir mais do que se fossem matarias analogas, 
porque em fim para quem principia tudo é novidade. 
Portanto não havendo, Sr. presidenté, esta necessi
dade que parece ter-se apresentado aos illustres 
autores da redacção do projecto, e da outra emenda 
e pelo contrario sendo preciso que se colloquem 
successivamente as materias que dependem umas 
de outras, pois que só assim se podem estudar 
com proveito, parece que será mais conforme 
estabelecendo em primeiro lugar o estudo do direito 
natutal, deste codigo do coração humano, seguir-se 
o do direito commum a todas as nações, que não é 
mais do que o mesmo codi,go natural applicado ao 
mundo inteiro: isto pelo que pertence á 1• cadeira. 
Ora a ec~nomia política e sciencia das rendas publicas 
não precisa ser fundamentada em direito natural, 
depende unicamente das circumstancias das locali
dades, do diverso desenvolvimento do espírito 
humano neste ou naquelle lugar, e portanto póde 
ser o objecto da 2• cadeira, .ensinando-se de manhã 
direito natural, ou publico, e de tarde economia 
política, que não depende desses conhecimentos. 

Quanto á estatística, alguns honrados membros 
têm já dito que não sabem como se possa ensinar : 
com effeito, o nomem verdadeiro estatístico é 
aquelle que sabe historia, geographia, physic(l, 
botanica, mineralogia, etc. etc., e tantas doutrinas 
é impossível comprehender-se neste curso, e muito 
menos em uma cadeira particular, porém como 
todos os autores que tratão de economia política 
fallão · da estatística, poder-se-hão dar algumas 
idéas · ~~».is geraes della. cbm essas materias, sem 
que se haja de estaj}elecer para isso uma cadeira, 
que não póde nunca ser jireilnchida. Demais parece 
que a camara não tinha admittido esta doutrina 
como es~tencial para o curso jurídico. 

Ora, tendo-se estudado o que fica dito, então é 
que deve o estudante passar no segundo anno ao 
direito das gentes, porquanto por deducção natural, 
ao direito publico segu·e-se o das gentes que nelle 
se funda. Pelo que respeita á diplomatica é diffi.cil 
conceber o que por ella se ha de aqui entender. 
Poltica externa não póde ser, porque O" homem que 
sabe direito das gentes, e conhece bem as diversas 
constituicões dos paizes estranhos, sabe política 
externa, "mas poderá dizer-se que este homem é 
diplomata T Não de certo. 

A diplomacia consiste mais em um genio par
ticular, em uma agudeza e perspicacia propria do 
que em. alguma doutrina ; o homem que, tendo co
nhecimentos de direito natural e das gentes, souber 
bem a marcha do governo para onde vai, e sobre
tudo fôr -bem velhaco e intrigante, e tiver segredo 
que é a alma de todo o negocio, este homem ser
virá para a diplomacia, porém como é que .se ha de 
ensinar a ter perspicacia, argucia e segredo T 

Eu não sei que isto se possa fazer. Talvez que se 
q11eira ensinar como se hão de apresentar, como 
hão de fazer-se as cortezias, etc., isto sim, poderá 
aprender-se, e visto que se venceu esta cadeira, 
embora se ensine, institua-se essa nova sciencia, 
porque o mais não sei como se faça. 

Os prin cípios geraes de legislação podem seres
tudados -neste mesmo tempo; já o estudante tem os 
necessarios fundamentos e póde aproveitar, o que 
assim não succederia segundo dispõe o projecto, 
porque vir-lhe-hia a faltar uma base essencial que 
é o direito publico de que não tinha nenhum co
nhecimento. Estes princípios havendo de ser appli
cados ás diversas constituições, pois que não póde 
ser outro o fim do seu estudo, e não podendo caber 
no tempo a analyse de todas, a primeira sem du
vida deve . ser a do imperio, e com estas ma terias 
terá o estudante concluído o seu segundo anuo. 

Passando ao terceiro, parece-me que aqui se 
venceu a theoria dos jurados, eis aqui pois uma ma
teria que deve entrar neste anuo, preenchido com 
duas- cadeiras bem faceis ; a primeira direito civil 
patrio e o processo, a segunda direito criminal, o 
procésso e n doutrina dos jurados, 

Resta pois para o 4• anno direito marítimo e mer
cantil, direito publico ecclesiastico e historia da 
.legislação nacional, que attendendo ás luzes que 
têm já os alumnos, é tambem mu~· sq,ave: e isto me 
parece bastante para a conclusão deste curso sem o 
sobrecarregar com mais cadeiras, pois as necessa
rias doutrinas se achão todas comprehendidas. Eu 
aqui ouvi dizer, .Sr. prêsitlente, que a historia de
via sempre preceder a todo e qualquer estudo, 
mas que historia, Sr. presidente ? Como poderá um 
estudante sem conhecimentos ainda nenhuns das 
ma terias de que se vai tratar lig<!r factos ás vezes 
destacados, ou apreciar as suas relações e conse
quencias disfarçadas ordinariamente por tão di
versas circumstancias? 
. A histeria não serve, principalmente nas sciencias, 

senão como uma demonstração dos princípios já 
estudados, a experiencia tem mostrado que só assim 
póde ella apresentar-se com toda a sua utilidade, 
e presentemente nenhum tratado apparece, qualquer 
que seja a sua doutrina, que principie pela historia, 
pois seria perder tempo, e mesmo inutilisar este 
estudo aliás proveitoso. Por isso eu acho que a his
toria deve servir de feixo a todos estes estudos. Per
guntou-se qual é a bistoria da legislação nacional! 
A das leis, com que se está regulando o imperio; 
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!lmqiMnto:· as. não temos proprias, continuão as leis plomatica não consiste só em sabef como se hão de 
de Por.tugal, ,. e. porlanw será a bistôria dessa legis- fazer cortezias, · tem doutriJlas proprias que neces
lação que por ora serve de ·nacional, e mesmo quando sitão de um estudo particular: q conhecimento dos 
tivessem os uma _legislação toda nossa, 11 historia tratados nâ.o é por .fórma nenhuma indifferente, 
4essa· antiga .não: seria inutil, pois ella nos dará as . assim · como o não póde ser o de todas as outras re
razões das alterações, que se h verem feito, e a sua !ações, ou depe~dencia, om que as nações se achem 
justiça ou injustiça, para Sll poderem emendar. umas para com as outras,. e isto póde ser qbjecto 

.. Tal ·~ . o meu pjtrecer na distribuição das màterias, de ensino. · 
que · se devem comprehender neste curso, e junta- Quanto ao ·2° anno ·ha uma emenda do Sr. Cle
mente a razão porque não approvo a do projecto, mento Pereira, que não quer que s·e analysem u 
nem a do Sr: Clemente ·Pereira. Vou mandar á diversas constituições: eu entendo que isto é uma 
inesa uma emenda neste sentido. consequencia do direito publico universal, tratao-

Veio á'mesa a eiD!lnda, e era assim concebi tia : do-se delle, que não é mais do que o modo porq11.e se 
govemão as nações, eu não sei que se possa deixar 

« EHRNDA de analysar as constituições que essas nações têm 
adortado, e só assim é que se aprenderá a conhecer 

« ·P.rimeiro auuo-1• éadeira, direito natural, qua é a melhor, qual a peior. 
direito ·publico, 2•, economia política, sciencia das Tambem ha uma emenda, e creio que é a mesma 
rendas publicas . 2 .• anuo -:-1•, direito das gentes e do Sr. Clemente Pereira, em que se propõe a sup
diplomacia, 2•, princ(pios de legislação universal e pressão das instituições canonicas; pois não se deve 
analyse da constituição d·o im,Perio, ou qualquer tratar das leis positivas do clero, pelas quaes se têm 
outra. 3 . 0 anno -:' 1•, direito Civil patrio, e o pro- estabelecido certos direitos ! ! Não deve o juriscon
cesso, 2•, direito criminal, o procrsso, e a doutrina sulto saber dos direitos da igreja! Eu Sr. presidente, 
dos jurados. 4. 0 anuo-la, direito marítimo e mer- julgo esta doutrina da maior necessidade e que não· 
cantil, 2•, direito publico ecclesiastico, historia da se póde despresar, sem deixar uma grande lacuna 
legislação nacional." I) este projecto. 

Lida e apoiada, disse Tem-se igualmente dito da pratica forense que 
o· SR. SouzA FRANÇA : - Melhor é que passe esta não é necessaria, e o que fal'á sem a pratica um JU

lei ainda quando imperfeita, · do que que mais se risconsulto T A pratica serve para não se fazerem 
haja de demorar. Portanto eu não serei tão es- tantas asneiras, como se fazem· mesmo no Rio de 
crupuloso, como têm sido os illustres deputados, Janeiro, porque o ministro ignorando-a· guia-se or
que .mandarão á mesa as suas emendas. Serem mais, dinariamente pelo escrivão, é necessario que o~prin
ou menos as cadeiras, serem ensinados os ramos em cipios geraes de theoria se appliquem, a theoria 
Jlm ou outro anuo, 'não é o essencial, o que se. quer simplesmente não póde deixar de induzir a muitos 
é que sejão uteis as doutrinas, e tenhão connexão as erros. Portanto esta cadeira deve tambem necessa
materia~, que em um ou outro anno se ensinão. Eu riamente ser admittida. 
direi primeiro alguma co usa sobre as doutrinas, e Em summa as doutrinas que se a chão marcadas 
tratarei depois da transposição das. cadeiras. . no projecto são manifestamente uteis, passe elle, e 

Sr. presidente, nós por este proJecto vamos ihs- deixemo-nos de mais emendas, porque, torno a dizer, 
tHuir graduações para aquellas pessoas que tiverem é melhor que passe com algum defeito do que que 
adquirido conhecimentos em certas doutrinas, estas deixe de existir esta lei, que vai causar um dos maio
doutrinas·. estão as_sentadas, e todo aquelle que as res beneficios ao Brazil, educando a mocidade que 
não ,quizer estudar não conseguirá essas gradua- até agora CO I)'! muitos riscos e despezas ia adquiri; 
ções, isto é confot!Ile. Embora se empregue qual- estes conhecimentos aos paizes estrangeiros. 
quer iio estudo das sciencias jurídicas; e achando ·concluindo o illustre deputado o seu discurso, e 
desnecessarias certas doutrinas não as cultive, consumido o tempo marcado para taes discussões, 
saiba embera as ou.tras ma terias, elle não receberá deu-se por adiada, tendo comparecido na sala, 
o gráo, porque llsfe é só estabelecido para os que ainda quando pendia, o Sr. Paula e Souza. 
souberem todas em que temos assentado, portanto Em ~eguida o Sr. secretario Costa Aguiar deu 
isto n~o póde mais ser objecto de discussão. parte d~ estar na mesa um requerimento de João 
· Emquanto á distribuição das cadeiras, eu disse que Cardoso de Almeida Amado, pedindo a entrega do 

só devemos .ter em vista que se ensinem . immediata- ~.querimento e documentos. que tinha na camara, 
mente aqnellas, que tiverem connexão, com effeit6 assim se lhe deforio. 
se .ellas não têm esta dependencia tanto importa Deu igualmente parte 0 mesmo Sr. secretario, de 
ensinar-se em um como em outro anno. Ora, se- F 
gnndo a conn.exão, sem deslocar todo 0 arranja- outro requerimentc, em .que D. rancisco de Souto, 
mento do · projecto,~ parece-me que seria bastante, se queixa do juiz de fóra da Praia Grande, foi re
que com o direito natural e das gentes, que nelle se m,ettido á commissão de petições. 
diz que deve vir para a primeira cadeira, se ensi- Passou-se á segunda parte da ordem do dia, e 
nasse tambem, ou immediatamente o direito uni- otrerecido ~discussão o art. 6° das instrucções para 
.versal, e a diplomatica, porque todas estas niaterias o -recrutamento : 
têm entre si muita relação. Aqui se disse que a di- « Art. ~.o~ Ficão isentos do .recrutamento os 
p)omatica não podia fazer objecto de nenhum en- homens casados.' o irmão.de orphãs, que ti·,er a. seu 
11is(. ~l'llsidente, e eu. não sei como é que um mi.- cargo a subsistencia·e educação dellas, o filho unico 

d do lavrador ou. um · á sua escolàa, quando houver 
nistr.o e esta o,. por exemplo, possa desempenhar o mais da um cultivando terru ou proprias, ou. aio
seu lugar sem conhecimento da diplomatica, como 
é que· um legislador.se ha de assentar aqui. sem· co; rada.B, Qu ,arrendadas.» · 
nhecer das relações .que lf:nil.ção brnzileira guarda Veio .immediatamente á mesa mandada pelo 
com as outras nações que occupão o globo; .a 'di• . Sr, Queiroz Carreira, a seguinte 
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« EMENDA 1 umas instruccões. Mandarei á mesa uma emenda 

. d 1 h d . debaixo destes princípios, a camara.dalibere se ella 
,~ Dep01~ as pa avras ·.- omens casa os- se, será conveniente. 

accrescente- que· bem vtverem com suas mu- Achando-se então já na mesa a emenda do Sr. Ba-
lheres. » ptista Pereira, o Sr. secretario a leu nestes termos 

A qual sendo apoiada, pedio a palavra, a disse 
O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, ;;ou

forme com a emenda que se acha na meza, não 
posso convir inteiramente com a doutrina do artigo 
emquanto diz que ficão isentos do recrutamento os 
homens casados ; porquanto qual será a razão 
porque a lei quer favorecer taes cidadãos? Não será 
porque suppõe que o homem casado lendo de obn
gação sustentar sua mulher e filhos, encont.re !1~
justica em a'bandonar aquelles ao desamparo? Nao 
será ·tendo em vista o augmento da população? 

Sem duvida. Se porém esse cidadão não preen 
cher estes fins, e abandonando a esposa e filhos se 
tornar vadio, valer-lhe-ha o casamento para não 
servir á nacão como soldado l Isto seria extrava
gante. Portânw não posso admittir o artigo sem 
que nelle se declare, que o homem casado não será 
isento do recrutam ento sem que trate de sua mulher 
a menos que por justa causa se não ache divorciado, 
porque razões se podem dar para isso, sem que o 
marido incorra em culpa. A segunda parte do artigo 
isenta tambem o irmão de orphãs, mas eu aeho esta 
disposição mui restricla, pois todo o homem, que 
tem a seu cargo a sustentação e educação de suas 
irmãs, quer orphãs, quer não, es tá no caso de gozar 
deste beneficio da lei .. Finalmou te a ultima parte 
do artigo attende ao filho do lavrador. 

Sr. presidente, supposto que eu seja muito in
clinado ás pessoas que se em pregão nes ta nobre 
profissão, eomtudo na materia sujeita não acho o 
lavrador com mais direito do que outro qualquer, o 
sapateiro, o ourives, o taverneiro, ern uma palavra 
todo o pae tem direito a conservar junto de si um 
filho, que na sua velh ice ou pobreza o ajude e 
alimente. Portanto ell vou lambem mandar uma 
emenda neste sentido, não me parecendo bem clara 
a que existe, e devendo accrescenlar mais estas 
ipéas que acabo de expender. 

O SR. HoLLANDA CAvALCANTI :-Sr. presidente, 
sem entrar por ora na indagação do melhoramento 
de quê cada um destes artigos é susceptível, e re
;;onhecendo aliás, que são todos fundados não só em 
philantropia, mas em justiça, e que grande parte 
dos males que se encontrão. no recrutamento se 
terião evitado, se élles fossem executados, eu me 
levanto unicamente para propôr a maneira, pela 
qual me parece que mui lo se póde abreviar esta tão 
interessante discussão. 

O art. fio, e bem assim o 7°, 8°, 9°, etc. até o 14 
inclusivamente, são todos respectivos á isenção das 
pessoas, que devem ser recrutadas ; é portanto a 
sua materia uma, e verdadeiramento não formão 
senão um unico artigo. A discussão destes artigos 
parcialmente além de superflua e prolixa, póde ser 
sujeita a muitas inexactidões; pois não é tão facil 
accordar as materias depois como antes de venci
das. 

Portanto me parecia que devião entrar em discus
são todos estes. artigos conjuntamente, para que 
depois enviados á commissão, ella os refundisse em 
um só, comprehendendo todas as isenções. 

Isto não se oppõe ao regimento, porque, já disse, 
que todos estes artigos não formão realmente se cão 
um., e quando esta razão não valha, nós Q que es-
tamos a discutir não é um projccto de loi, mas sim 

(( EMENDA 

« São isentos do recrutamento os homens casa~ 
das, que viverem com suas mulheres, não havendo 
causa legal para o contrario ; o irmão que tiver a 
seu cargo a subsistencia e educação de suas irmãs; 
o filho unico, ou um a sua escolha, havendo mui
tos, vivendo em companhia do pai. ,,_Foi apoiada, 
e rli.sse seguindo-se na palavra 

O SR. VAsCONCELLD.S:- Já .se tem dito aqui que 
não podemos fazer uma lei perpetua para o recruta
mento, tal lei deve necessariamente ser accomodada 
ás circumstancias e -necessidades do estado. 

Eu não sei como podemos já is.entar do serviço 
militar este 0u aquelle cidadão, sem sabermos ainda 
quantos são os soldados de que precisa a nação. Se 
a nação jlor exemplo precizar de pegar em armas 
par a defender-se, e esta defeza eXJgtr um numero 
de homens, que não se possa preencher com os que 
fieão sujeitos aa recrutamento, ha de perder-se a 
causa da patria porque se tem isentado estes ou 
aquelles ? Isto não póde ser. 

Portanto eu me opponho a todos estes artigos 
que tratão de isenções, emquanto não soubermos 
quantos são os soldados de que se precisa. Ha uma 
indicação do Sr. Vergueiro, que sem duvida é da 
maior urgencia como preliminar desta questão, 
porque só assim é que se póde determinar como se 
ha de fazer o recrutamento : estabelecer escusas sem 
ainda sabermos a gente que será necessaria, é com 
effeito uma causa ex traordinaria, e de certo nunca 
praticada em governo algum constitucional. (Leu o 
artigo.) 

Eu acho mui justo que os homens casados 5ejão 
isentos do recrutamento, mas, torno a dizer, é no 
caso que a naçã0 não precise delles para a sua de
feza, ou os possa dispensar havendo outros cidadãos, 
do contrario não póde ter lugar nenhuma isenÇão, 
e por isso é necessario que preceda o conhecimento 
dessa precisão para não se tornar illusorio i8to que 
pretendemos es tabelecer, pois não se ha de perder a 
cansa da patria por uma medida tomada sem os co
nhecimentos indispensaveis. 

No caso de que esta isenção se posso determinar, 
então eu entendo que deve ser na fórma da emenda 
do Sr. Baptista Pereira, sendo porém mister expres
sai-a com mais clareza, porque a acho alguma co usa 
vaga: essa causa ·Jegal não sendo definida em lei 
alguma póde offerecer muitas interpretações, e dar 
or.casião a que os executores desta lei, ou os encar· 
regados do recrutamento commettão muitas arbitra
riedades ... 

O SR. BAPTISrA PEREIRA:- Por bem da ordem. 
Deve entender-se por causa legal, o divorcio: é neste 
sentido que eu concebi a emenda. 

O Sa. VASCONCELLOS:- Pois bem : mas eu não 
q.uizera que se deixasse lugar a nenhuma duvida. 
(continuando.) Quanto á segunda parte do ·artigo
o irmão, ou um dos irmãos, etc; -(leu) lambem a 
acho muito acertada, e assim igualmente a ultima, 
sendo todavia esta concebida como está na emenda: 
isto é, o filho unico ou o da sua escolha havendo 
mais algum, não só do lavrador, mas de todos geral
mente. 



SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1826 245 
1\-las, -Sr. presidente, torno novamente a insistir, 

nós não podemos isentar nem os homens casados, 
nem o irmão de orphãs, nem o filho unico, sem que 
primeiro conheçamos a força de que precisa o im
perio, o mais é uma anomalia. extraordinarias, é 
fazer uma lei irrisoria, que talvez de necessid11de 
tenha de ser infringida. 

Por tanto o meu voto é que estes arti gos não pas
sem, e que fique o projecto adiado até que do minis
tro da guerra tenha in os as nocessarias informações_; 
que elle cumpra com o que determma a consutm
çâo, ou que di ga a razão porque não quer cumpnr 
com isto que é de sua obri gação. . 

Não va mos chamar sobre nós o descrcd1 to de uma 
lei incompatível, quando a culpa d'ella se. nao 
poder estabelecer em proveito da nação, não é 
nossa, mas unicamente des te ministro que capricha 
em não cumprir com o qua lhe es tá determinado. 
(Apoiado.) 

Leu-se a emenda qu e havia offerecido o Sr. Hol
lanr!a Cavalcanti, nestes termos: 

C< EMENDA 

balhos q possão ajudar, o negociante precisa de um 
filh o para o seu escriptorio, emfim todos os·paes em 
qualquer _classe podet~l ter esta precisão, e portanto 
o filho muco, ou um a sua es~olha não se lh e deve 
!.lrar. 

Na Holl anda hav ia esta lei para que o filho se
guisse a profissão de seu pao, o traficO- da sua casa, 
da sua officina etc., não sei se ainda existe, mas 
nós devemos estabelecei-a, porque nã~> estamos em 
circumstaneias de desprezar este meio de se em pre
garem com utilidade os nossos concidadãos, pois 
certamente a condi ção dos paes é o que mais influe 
para a so r te dos filhos. Tenho exposto o meu pare 
cer, e approYo o arti go neste sentido. 

O Sn. CESARIO DE MmANDA:- (Não foi ouvido.) 
Havendo porém offerecido a seguinte 

<< EMENDA 

cc São isen tos do recrutamento os homens casados 
que viverem com suas mulheres, ou · qu e não vi
vendo com ellns, sustentarem seus filhos; o irmão, 
ou um dos irmãos que alimentarem lluas irmãs; o> 
fll hcs menores dos laY!'adores, oleiros, criadores, e 

" Proponho que entrem em discussão os arts. 6°, artistas, ou um á sua escolha, quando hajão muitos, 
7o, So, go, 10°, no, 12°, 13° e 14° conj untamente comtan~o que taes filhos ajudem a seus paes. » 

· para tornarem á commissão e serem redigidos em Foi lida imrnediatament•\ e sendo apoiada, disse 
um só. » O Sn. HoLLANDA C.\YALCANTI : - Sr. presidente , 

E sendo apoiada, como lambem o adiamento o ho nrado membro que me precedeu 'ainda disse 
proposto pelo Sr. Vasconcellos, sobre este con ti- mui pouco: co nforme com o seu parecer accrescen-
nuou a discussão, e disse ta rei alguma co usa . 

O SR. LINO CouTINHO: - Sr. presidente: não po- A indicação do Sr. Vergueiro é sobre um objecto, 
demos deixar de fazer uma lei de recrutamento que e o parecer da com missão que ora se discute é mui 
fundada na justiça seja geral para todos os tem- differente, de maneira nenhuma se podem co n
pos. fundir : determ in ar as'forças de mar e terra não tem 

Todas as nacões têm uma lei semelhante, inde- nenhuma ana logia com o modo porque estas forças 
pendente das êircumstancias, e esta nada tem com se devem organisar ; para isto não temos falta de 
as informações do ministro da guerra, pois que não infor mações, ellas são de sobejo, pois conhecemos 
vamos marcar o numero da força armada, mas uni-· as arbitrariedades e confusão, que tem causado ~ 
camen te a fôr ma porque se ha de fazer o recruta - falta desta lei, e demorai-a é concorrer de alguma 
menta. maneira para estas arbitr8 riedades. 

Portanto não póde ter lugar o adiamento indicado Se o illu stre membro, qu e indi rectamente pre-
pelo illustre deputado. Façamos esta lei geral, e se tende accusar a com missão, lan çasse os olhos sobre 
acaso appare'Cerem circumstan cias urgentes a que o rec rutamento do Cea rá, sobre os abusos que se 
ella não possa supprir, en t.ão tomaremos as medidas tem praticado com aquella província infeliz, se 
necessarias. visse que dai li vêm homens casados, velhos, e me-

Passando agora a falia r sob re os ar tigos, acho ninas, sem que disto possa ser inculpado o governo, 
qne não tem lugar a clausula imposta em uma das certamente não se lembrára de semelhante adia
emendas para a isenção do homem casado: pois monto, que é o mesmo que a permissão de conti
será necessario para isenta r o homem casado do nuarom as lag rimas dos infeliz,es. 
recrutamento que se entre no exame da conducta Eu sei, Sr. presidente, que ha leis anteriores, 
da mulher? Isto não tem lugar Sr. presidente. com o disse outro i Ilustre deputado, mas tambem 
(Apoiado.) sei que estas leis estão tanto em desuso que aqui 

Como é que ha de o homem casado mostrar que mesmo na côrte acontece não se executarem. E 
vive separado de sua mulher por culpa della, e não q1wl será o meio de lembrar estas leis a essas auto
sua 1 Não admitto a emenda sobre es ta parte do ridades principalmente que pouco conhecimento 
artigo , a regra geral deve ser que o homem casado têm dellas; pois, se assim não fosse, não se o !fere
está isen to do recrutamento: assim está bem deter- cerião do Ceará 3,000 homens de que o governo em 
minado. boa fé lançou mão, c não se póde increpar? O 

A respei to do irmão de orphãs, parece que é pre- unico meio, é reformar essas leis, é dar-lhos vigor, 
ciso tirar esta palavra, porqne a mulher que tem é fazer espalhar estas instrucções , eis aqui a base 
um pac velho ou in treva do, não se julga orphã, do parecer1 da com missão. 
mas de facto o é, e se tem um irmão que à alimenta Co ntinuemos pois a discussão destas instruccões, 
ou educa deve este homem ser dispensado, como já e abreviemol-a quanto pudermos para obstar a ·tan
disse o Sr. Baptista Pereira: sejão isentos os ir- tos males, não nos embaracem as implicancias, que 
mãos que tiverem a seu cargo a educação de seus se apresentarão ao illustre deputado, . quando a pa
irmãos ou irmãs. tria exige nossos serviços, todos temos obrigação de 

Quanto aDs lavradores tambem não sei porque só a defender (apoiado), moços, velhos, fl meninos, 
elles hão de ter este privilegio: todos os artistas qualquer que seja a condição, todos são obrigados. 
têm precisão de um filho que atreito aos seus tra- - PassemOE pois á materia, diz o artigo (leu-o). Eu 

62 
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o acho muito bom, rodos os.homens casacJ.os tenhão 
estes privilegios, sejào todos - isentos do ' recruta
mento, o pai de familia não é menos util que os 
outros empregados da sociedade : se_ús dev~res são 
muitos a preencher, e quando a patna preciSa_, en
tão não hã distinccõcs, se vamos a entrar em mda
"acõcs do que é bem ou mal casado, ficará então 
fnütil esta isencão, além de ir dar motivo a muitas e 
pessimas dissenções no seio das familias. 

Em uma palavra no Brazíl todo. o_ home~ ca:a~o 
" deve ser isento do recruwmento, v1vao ou nao nvao 

com suas mulheres. (Apoiado.) 
Emquanto ás outras partes do artigo eu copvenho 

com as emendas. 
O Sa. V ASCOXCELr.os : - (Unicamente se póde 

colligirdo que escreveu o tachi~rapho, que o !ll_t~s
tre deputado novamente sustentou a sua opmtao, 
mostrando que não confundia a lei para o recruta
mento com a que d!!ve estabelecer a força armada, 
~ insistindo pelo adiamento.) 

E como fosse chegada a_ hora, suspen.deo-se a 
discussão para ter lugar a leitura dos seguintes 

' OFFlClOS 

« lllm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio 
de Y. Ex. de 18 do corrente sobre o requerimento 
do t:oronel Carlos José de 1\lello, que pede para os 
filhos du fallecido desembargador .Antonio José 
Dua 1·te de Araujo Gondim o ordenado que esre per
ct:l>ia; c participo á V. Ex. para o fazer presente na 
camara dos deputados; que na data deste se remette 
o mesmo requerimento ao conselho da fazenda para 
çonsultar S(lbre o seu o!ljecto. 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 23 de Agosto 
de 1826.- José .Felicia.110 -Ferna11des Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. n
Ficou a camara inteirada. 

,, lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua lllages
lade o Imperador o officio de V. Ex. de 18 do cor
rente com a relação dos papeis relativos á provin
cia Cisplatina de que a camara dos deputados pede 
copias ; e em cumprimento do que me ordenou o 
mesmo senhor, remetto a V.Ex. os que ha nestase-

. crelaria de estado dos negocias do imperio, e que 
constãD da relação junta, nssignada por Theodoro. 
José Biancardi, official maior da mesma secretaria. 
-Deus Guarde a V. Ex. Paço,em 23 de Agosto de 
1~6.-José J<'elicianD Fernandes Pinheil·o.- Sr. 

estatística e commereio, resolve ti que se pedissem; 
pela repartição de que V. Ex. se acha encarregado, [ 
os esclarecimentos que se possão obter sobre a pos:- · 
sibilidade da abcrtura.de uma estrada que vá dire
ctamente do Porto Real na província de Goyaz. ou 
de outro qualquer ponto da mesma província até as 
cabeceiras do rio Mojú, ou ao lgarapé-merim na 
do Pará, exigindo sobre este importante objecto as 
mais circumstanciadas informacões dos presidentes 
das ditas proVincias, e assim bein da do Maranhão, 
que deveráõ ouvir as pessoas mais entendidas ua 
materia, e com particularidade o capitão . Francisco 
Io~é Pinto de Magalhães, residente no arraial de S. 
Pedro de Alcantara sobre o rio Tocantins, districto 
pertencente á província do llaranbão (se ainda exis
tir), e a um seu filho, por serem ambos muito en
tendidos e praticas daquelles sertões, ha,·endo já o 
primeiro proposto a abertura desta estrada, median
te certas condições, que não forão aceitas pelo go
verna·dor do. Pará. O que me cumpre participar aV, 
Ex. afim de que suba ao conhecimento de S. M. o 
Imperador.- Deus Guarde a ' 7• Ex. Paço da cama
rados deputados, em23 de Agosto de 1826. -José 
Rilm.rdo da, Costa Aguiar de Andrada.- Sr. 1osé 
Feliciano Fernandes Pinheiro. -

Sessão e~ . 2!á de Atrosto ele -I 8~8 

PRESIDENCIA DO Sll. PEREIRA DA NOBREGA 

Fez-se a chamada ás lO horas da manhã, e acha
rão-se l)resentes 75 Srs. deputados, faltando com 
participacão de molestia os Srs. Getulio. Lopes 
1\lenues, 'Cunha Barboza, Bricio, Seixas, Pinto de 
Almeida e Cardoso. 

Aberta a sessão, foi lida a acta da antecedente 
pelo Sr. secretario Maia, · e foi approvada. 

O Sr. secretario Souza França apresentou uma 
memoria otrerccida por Frederico Bauer. allemão 
de nacão, sobre uma riíachina, que disse ser de stta 
invenÇão, propria para os trabalhos da mineracão 
do ouro. Acompanhava amemoria um desenho"da 
mesma machina. Foi remettida ás comruissões de 
minas e bosques, e de commercio, agricultura, in
dustria e artes. 

Antes de ter lugar a ordem do dia o Sr. Caval
canti de Albuquerque pedia, e obteve faculdade 
para ler o seguinte 

José da Costa Aguiar de Andrada.»-Com os papeis « PARECER 

que o acompanhavão se remetteu á commissão de '' A comnussao de marinha e guerra, exami-
constituição. . . nando a requisição do Sr. deputado Vergueiro 
_ OS~. prcside~te de~ para ord.ern do dia: lo, con- para pedir-se com urgencia aos ministros da ma-

tmuaç!lo ~~3· d~cussa? do {lrOJect~ de l~lsobre o rin11a e guerra a informação exigida na constituiçãu 
curso JUrldt~o: 2 , contlUuaçao da d1scussao. do pr~- art. 15 S\ 11, conjuntamente a indicação do Sr. de
je~lo de le1 sobre o recruta!D-:nto: 3o, _ dlsC~lssao putado Lino Contioho, que a commissão de guerra 
admàa d~s parec.et·e;; da _commlssa~ de leg~slaçao~o-~ dê o parecer tal qual o póde. dar, segundo os docu
bre o_ proJeCto_ e. mdlcaçao do Sr. Dias, ace~ca ~a lD- mentos que existem em Sl>U poder : confrontando 
den~Hl. da P?hc1a; e res.tando t~m~o, prtmeiras e com e;tas requisiÇão e indic~ção a discussão ha.
segundas leituras de proJectos e mdtcaçoes. vida na camara sobre o obJecto dellas · passa a 

Levantou-se a sessão ás 3 hor-as datarde.-José fazer a seguinte exposição: _ ' 
RicaJ•do da Costa Aguiar de Andrat!a. " Logo que a cornmissão t€ve a nomeação da ca-

. ' mara, o . seu primeiro cuidado foi lançar as vistas 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 

llll.ll. e Exm. Sr.- A eamara dos deputados, 
approvantlo a indicacão de un1 dos seus membros, 
Clll conformidade com O parecer das COmruissõeS de 

.sobre os artigos da constituição tendentes á ínari~ 
nba e guerra, . e qtle dependem de leis para a S!Ja 
adquada execução ; em consequençia desta revista 
apresentou á camara uma . tabella de quesitos aos 
~inistros, que uma vez satisfei1.os, !i habilitarião 
não só a basear os trabalhos de exclusiva çompe,~en-
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· _. ·-_. ·r~~~iti~:::iií -:~1~-~i--~{iJd§~-&fJi-:18~~ :-· -· :_ ~: ' 
cia· da commissão, e facilitar o progreSs-o dás pro-. 
postas, que ~ra ·de esperar fossem feitas pelo go
verno, mas · tambem a concorrer com diversas ou
tras commissões da camara, cuja coadjuvação é de 
absoluta necessidade em materias taes como a do 

. art. 15 § 11. . -
« A maneira, porque forão satisfeitos estes que

sitos, é bem _coohecida da camara. Pouco versados 
na marcha constitucional, os empregados publicos 
subalternos das diversas repartições não puderão 
nas informações trausmittidas pelo governo, dar 
aqQ.elles esclarecimentos, que se-fazem precisos ao 
corpo legislativo. . .. 

u Os ministros de marinha e guerra, mostrando 
o maior desejo em satisfazer ás requisições da ca
mara,enviârão aquellas informacões, que lhes tinhão 
sido ministradas em consequencia das ordeq.s, que 
havião dado para esse fim ãs autoridades - ~ubalter
nas. A simples inspecção destas informações justi
fica a intenção dos indivíduos, a cargo de quem ellas 
erão ; e não pode.' do negar-Se que algumas são 
satisfàtorias, não é. _todavia possivel por ora haver 

-de todas os esclarecimentos desejados. 
- « A commissão conhece com aproximação o nu-

mero -de tropas de }a e 2• linha, que existem no 
imptlrio, e igualmente a sua força naval ; mas por 
ventura será isto sufliciente para poder fixar as for
ças de mar e terra ordinarias? Não será preciso 
para isso um exacto conhecimento do estado das 
finanças. do censo da população, das relações com 
as nações vizinhas, das com as nossas alliadas, e fi
nalmente da qualidade de inimigos, contra quem 
dev~mos proporcionar as r.ossas forças? E o. coube
cimento de· todos esses objectos dependera só dos 
ministros da marinha e da guerra ? ·. . 

(( A. cornmissão· vê-se pois obrigada a depender 
dos trabalhos das commissões de fazenda e estatis
tica, para poder chamar, á attenção da c!imara_ o 
disposto no art. 15 S) 11. e expõe á cons1deraçao 
da camara, que a falta actual desta disposição não 
estorva o andamento constitucional. pois jâ cstâ 
essa falta. providenciada no artigo 146 da mes~a 
constituicão. Entretanto lembrando-se a commis
são que a· camara queira talvez tomar qualquer de
liberação, para obstar algum .abuso no recruta
mento para o exercito de mar e terra,. é de p~ecer 
que se peção aos ministt:os de marinha e guerra os 
seguintes esclarecimentos: 

« Ao ministt·o da ?narinha 

« 1. o Se a força naval, que existe no imperio, .é 
si:Jfficiente para a sua defeza e seguran~. 

cc 2. o Se o nosso estado de guerra enge recruta
mento para a marinha, e que numero de recrutas 
faz-se preciso para pôr a força naval em estado de 
poder repellir o inimigo actual. 

( 

· Tendo-se observado que esta materia Côi'a ante
riormente julgada urgente, a declarou logo ó Sr. 
presidente em discussão : e orarão nella -

O Sa. VERGUEIRO:- Parece-me que a commis
são com menos trabalho podia satisfazer com mais 
exactidão ao que se pedio. Perguntei, se os minis
tros tinhão mandado as informacões que a consti
tuicão ordena ; os honrados membros da commis
são" responderão que não: portanto o que se segue 
é fazer-se o que propuz na minha indica cão, isto é, · 
pedir essas informações, lembrar aos mhiistros que 
fação o q~e diz a constituição: nada mais havia a 
este respeito. 

Porém a commissão, sem tocar neste ponto, 
apresenta quesitos para serem propostos aos minis
tros da guerra e marinha,.· fazendo ao mesmo tempo 
ver no seu parecer, que os .ministros não sabem a . 
força que actualmente existe de mar e terra. nem a 
que é necessaria para a nossa defeza I P'lis os minis
tros ignorão a força, que actualmente temos, e a 
que nos é necessaria? Se ignorão, como é que hão 
de responder a estes quesitos ? Quem é que deve 
~aber das forças do imperio '? Onde ha de constar 
lSSO ••• 

O Sa. CAvALCANTI DE ALBUQUERQUE (interrom
pendo) :-Não ha tal, o pnecer não diz. q!Ul os mi-
nistros não sabem qual é a força... · . 

O Sa. YERGUEIRO : -Não ha tal ? Pois a com- . 
missão não diz que os ministros fizerão o que pude
rão, que enviarão os papeis que tinhão, mas que 
esses papeis não satisfazem?· E que queJ· dizer isto, 
senão que elles não. têm outros conhecimentos na · 
materia mais do que esses papeis informes, que re- . 
metterão? Senhores, eu fallo segundo as. -mesmas 
informações, que os senhores da commissão têm 
dado a esta camara. 

Sr. presidente, eu peço que se lêa novamente o 
parecer da commissão. · 

O Sa. CAVALC.\NTI DE ALBUQUERQUE:- Eu tam
bem peço que se lêa'. 

(Forão satisfeitos.) 
O Sa. VERGUEmo : - Agora decidirãõ os senho

res, se a commissão, pelo seu modo de expressar-:-se 
não dâ a entender·que os ministros pouco ou nad_a 
mais sabem, além das noções, que Já mandarão á 
camara. Porém deixando esta questão, que agora 
para nada serve, tratarei sómentc do parecer em 
relacão ã minha proposta, que se reduz a pedirem
se ão governo as informações, que a commissão 
manda dar annualmente pata a fixação das forças 
de mar e terra : e digo, que ou a com missão temjá 
ou não tem ainda essas informações: se tem, apre
sente o projecto que lhe ~ncu~be apres~ntar, e se 
não .tem, approve-se a mmha PtOPOsta, ISto é, pe-
cão-se ao go.,erno. . . 
• Para qUe estar estabel~~ndo artig_os, par_él. sob~e . 

: ~ - }.o Se a tropa de }a Jinha. que existe no im- elles responderem os m1mstros? POis é necessano .. 
perio. é snfficiente para a suadefeza e segurança. ensinar os miniStros, o qu~ hão de f~zer'l .Hão de se. 

· u Ao ·ministro da guerra 

« 2. o Se o nosso estado de· guerra exige recruta- Jhes indicar os pontos ·sobre que devem informar! 
mento para a tropa de 1 a linha,. e q~e numero de Elles não ó sabem? Isto além de ser indécõroso.á 
recrutas fai-se- preciSo.para pôr o exercito em esta- eamara e ao governo. trazinconveni(mtes comsigo. 
dó de .poder repellir o inimigo a~tual. .. · _· ·. - Seria um meio de evadirem .os ministros: a ~a 
· , « Paçc~ü camara,dos deputados, 25 de Agosto obrigação, que-lhes impõé 'à_lei · fu~d~niell~l.; _ p~is 

' dê 1826.-Fran.cisco das Chag~ Santos.-Ray- - reSpondendo s~pl~mente aos ques1tos, _deu.av~o > 
muliÍdo JosJ da C.u.nha )/a(tos.~Antonio . Franci$- de interpôr o seu par~c~~, ,e.de to.m11r a., par~ que 
Cõ ·de . Pault; Hollanda · C.aia-lcánti ·de, Albiiquer.- lhes. incumbe, nesta propQ~ta: - Um_a C<!~ ~ r~posta 
qire. · »' .. · · · · · a _ qúesitos da ca~ara·, : e o_1;1tia ~ a j~fo~}l~O ~e 
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a constituiÇão manda dar annualmente á assembléa 
para poder decretar a força dê terra e mar. 

Eu quízera, Sr. presidente, que nos deixassemos 
por uma vez de rodeios, e subterfugios: não trate
mos, se os ministros são babeis ou ·. inhabeis, se 
cumprem ou não '-S seus deveres. Ninguem pergun
tou a comrnissão, se os empregados subalternos são 
os que não têm cumprido as ordens do governo ; 
ninguem agora trata disso : o que se pergunta é se 

_ o governo já cumprio com este dever. 
Se cumprio. torno a dizer, o que resta é fixar por 

essas informaÇões as forcas do estado : e se não 
cumprio, peça-se o cumprimento. Que cousa mais 
simples l Por ventura a c,,mmissão, e aind_a a ca
mara póde supprir estas informações ou dispen
sai-as 1 

Não é possível, Sr. presidente, que o governo 
ignore as forças1 que existen~, e as que s~o pre~isas 
para a nossa deieza : e se o 1gnpra, eu nao se1 que 
conclusão se possa tirar. Portanto deixando rodeios, 
e explicações de artigos, insisto que se observe a 
constituição. e que se peção ao governo as informa
cões que ella manda dar. 
• Até eu quizera, que nos officios, que se expedi
rem se fizesse expressa menção do artigo da con
stituição, para que se nos não responda o que já se 
respondeu. Quando se nos mostra tão boa vontade 
de cumprir a conslituição, é preciso não dar lugar 
a interpretações. 

O Sa. CuNHA .MATTOS:- Sr. presidente, a com
missão de guerra, conhecendo perfeitamente quaes 
são os stlus deveres para a nação, e conhecendo 
perfeitamente quaes são os seus deveres para com 
esta augusta camara dos deputados, cumprio muito 
ao pé da letra aquillo que estava da sua parte, para 
desempenhar bem ·. a confiança q11e puzerão nella, 
quando a nomearão. 

Na sessão de 9 de Maio apresentou a commissão 
6 quesitos a respeito dos negocios de marinha, e 7 a 
respeito dos negocies de guerra. Por estes quesitos 
se e:rigião explicações sobre tod!IS as materias, que 
devião chegar ao conhecimento desta augusta ca
mara. · 

· A commissão está lembrada de que todos ás go
'lernadores, ou commandantes de armas são obri
gado.s a apresentar de 3 em 3 mezes ao governo 
mappas geraes das forÇas de primeira e segunda 
linha das províncias ; todos os annos uma informa
ção geral e circumstanciada das forças existentes, 
assim como tambem da artilharia, munições, petre
chos de guerra, obras militares, quai'teis, fouagens, 
etaJ>as, etc. etc. . 

Mas, Sr. presidente, a commissão reconhece per
feitamente, que nem todos os governadores ou 
commandantes de armas têm cumpndo os seus _de
veres nesta parte, não têm desempenhado as suas 
obrigações, não têm transmittido ao governo os pa
peis necessarios para illustração do mesmo governo. 
O estado de convulsão, em que têm estado algumas 
provincias do imperio poderá desculpar, que senão 
conheção na secretaria de estado as circumstan
cias destas provincias, mas nã9 milita a mesma ra
zão a re~peito das outras províncias. . ' 

mais deixarão de o fazeri de maneira que o minis
tro da guerra só no dia 2 de Julho fez a: primeira 
remessa dos mappas, e outros · esclarecimentos, que 
vierão tão mal ordenados, que foi necessario que a 
mesma commissão pedisse â camara, que_os recam
biasse, para que viessem completos. -· • 

O ministro, {'Orém, que não tinha outros papeis, 
mandou expedlf novas ordens ás provincias, para os 
remetter: é muito provavel ,que elles ainda não te
nhão vindo. Eu não quero desculpar o ministro da 
guerra, nem o ministro da marinba,esinto .~em que 
não hajão de cumprir os seus deveres a respeito do 
relatorio, q11e deveráõ apresentar; mas, Sr. presi
dente, achavão-se ellcs bem ao facto das circum
stancias militares do imperio 1 

Não, Sr. presidente, o ministro da guerra até o 
dia de hoje ignora completamente as forças do im
perio, quero dizer, sab~ tanto como nós sabemos do 
tempo presente, e não do tempo passado. 

Dará noticias muito completas das forças milita
res de 1823, mas as do dia de hoje não, porque ain
da lhe não remetterão das províncias do norte as 
mais remotas. 

Eu não digo que o ministro seja innocente a este 
respeito ; o ministro não tem castigado, como de
vja, aquelles que deixárão de remettcr os papeis, e 
é certo que não vierào : eu não defendo nP-nhum 
empregado publico, pelo contrario, digo, que_ deve
ráõ ter praticado aquillo mesmo, que ol)servei, e 
que deveráõ fazer, o que fez o governador das armas 
de Pernambuco, e o da Bahia : de mais, Sr. presi
dente, não se mandarão papeis exactos sobre o es
tado militar do Rio de Janeiro; os que vierão do 
quartel general, não satisfazem e os das outras pro
víncias ainda não chegarão. 
· Portanto não póde o ministro apresentar os pa

peis com aquelles esclarecimentos, e com aquella 
certeza, que nós precisamos. , 

Orá,, pelo que respeita á marinha, o ministro res
pectivõ fez remessa de muitos papeis para esta ca
mara. 

O que sei unicamente é. o numero de praças, que 
existem em effectivo serviço na marinna, não sei 
mais nada, ·sei que existem uma náo, 6 fragatas, 6 
corvetas, 12 brigues, 25 escunas, I lugar, 16 barcas 
canhoneiras, 1 cuUer, S lanchas, 13 correios, em fim 
96 embarcações de guerra ; vejo tlS nomes de todas 
embarcações, as forças de cada uma: mas isto po
demos considerar o estado completo '? 

Não sei: estou mesmo persuadido que na occa
sião, em que o ministro remE\tteu os papeis, não ti
nha conhecimento do estado da tripolação das em
barcações, porque estão em differentes . port.os. · 

Por consequencia, a . com missão nada póde dizer 
a respeito das :orças existentes. 

Sabemos que existem estas embarcações; mas 
qual é o numero de praças, não sabemos. Sabemos, 
qual é o numero de almirantes, e chefes de esqua
dra, chefes de divisão, capitaes de mar e guerra, 
mas não sabemos, qual seJa o numero de soldados : 
apenas diz 690 e tantas praças. 

Eu conheço que se devia ter . feito o relatorio a 

Sabemos que estes commandantes não satisfizerão 
o seu dever, tanto assim que o ministro ,mandou 
uma circular de 28 de Novembro de 1825, em que 
determinou que remettessein o mappa geral da for
ça da 1• e 2• linha informando de todas as collsas, 
qne es\ão a cargo dos governadores das armas ·: 2 
ou 3, Sr. presidente, cumprirão . o seu dever, os 

·esta camara, mas, Sr. presidente, não tem sido feito 
talvez por falta de conhecimentos praticos, . e por 
isto mesmo a com missão vê-se obrigada a apresen
tar estes artigos, que de alguma maneira {sinto bem 
dizel-o)_ são neeessarios para mostrar, qual é a 
marcha, que os ministros devcrião .ter -feito conhe
cer ã. eamara, qual é o estado das . forças, . qual a 
completa, e ell'eetiva ; tal pelo que respeita ao exer-
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cito, tal -pelo que respeita â armada : o estado actúal 
é ~nto ; pre•:tsamos de_ tanto. Assim é qU:e se podia 
fazer juizo a respeito do augmeoto, ou diminuicão 
das .forças. que convém ao imperio. . • 

A commissão nao se·tem apartado de sellS deve
res ; ella tem marchado com a eonstituieão na mão, 
ella tem procurado satisfazer aos deverês, que lhe 
são impostos. Eu pela minha parte me interesso, 
como qualquer homem de bem, no bom andamento 
dos-negociós; desejo que vã tudo ém boa ordem. 
A com missão lembra o que é pn·císo : se é crime .. 
crimine-se embora a commissão, mas ella não póde 
fazer mais, do que exigir aquelles esclat·ecimentos, 
para poder sobre elles trabalhar. 

existião no impt>riO t E se o sabíão, como é de 
suppôr, poís a conslit~o é bem clara, não tinhão 
tempo de compellir os empregados subalternos a 
que fizessell! ô ~eu dever 'l I á se ouvia dizer que 
algum d~lles fosse deposto por· esta falta de . cum
primento de dever '1 Como pois se defende o mi
nistro! Como se affi.rma que elle não tem c11lpa '! 
Não posso ouvir tal cousa. 

V o to portanto contra o parecer da com missão; ·se 
se ·entende que os ministros são . obrigados a dar as 
informações, não temos que fazer quesitos, cumprão . 
elles com a sna obrigação ; e se fossem- precisos os 
requcsilos, então devião ter sida apresentados no 

0 -Sa. TEIXEIRA DE Gol1VÊA:- Sr. presidente, o 
art. 15 § 11 da constituição diz. (Leu.) E' uma das 
attribuiçõcs da assembléa geralo iixar.todos o~annos 
a força ordinaria e extraordinaria do imperio : á 
vista deste a~tigo da constituicão não se póde dei
xar de dizer que os ministros têm sido ommissos, 
ou a commissão d(fguerra entendeu que para darem 
os ministros estas informacões, era necessario exi
gir por estes artigos, quo âprcsenta, então incor-" 
reu em grande ommissão cni as apresentar nesta 
occasião, porque devia ser um dos seus primeiros 
cuidados exigir-logo esta:~ informacões. · 

Sr.· presidento, em o systema constitucional 
as for(,;as de mar o terra, devem ser reguladas pela 
asscrnbléa lel}islativa. que tambem tem inspecção 
sobro a fazcnaa, recrutament ~. e tropa. São justa
mente estes dous artigos da constituição os mais for
tes penhores da liberdade da nação. 

Ora, se estes artigos são intcrêS'Santes, são o pal
ladio da liberdade dos povos, como é que se reser
vou prtra o flm da sessão o _tratar de objcctos de 
tanta transcendcncia 'l 

E' tJor ventura inditTerento o fixar a forca ordi
nnria, ou extraordioaria do esrado annuafmente. 

Não, Sr. presidente, ó sem duvida um dos pri
meiros deveres: da falta dello podem-se seguir con
scquencias mui funestas, quo des,;rafladamente te
mos visto. 

Digo portanto, que, se n com missão entendeu que 
se devião pedir por artigos estas informações, foi 
ommissa, e muito ommissa em um ponto de consi
deracão. 

EÜ porém estou de opinião quo os ministros, im
mediatamenla depois que so inslallou a assembléa, 
tinhão obrigação· de informar á camara, juntamen
te com ·os mappas das forças que existião. 
· Por conséquencia é a ommissão da parte dos mi.; 
nistros, e da cominissão ; porque estamos no fim da 
sessão, e ainda se não tratou do objecto mais inte-
ressante. . 

Passando agora ao ponto da questão : que neces
sidade ba de ensinar o que o governo deve fazer? 
Nós somos mestres dos ministros ? 

Não : diga-se o que quer o Sr. Vergueiro, não 
digamos que devem fazer isto. ou aqnillo ; se a 
commissão entende quo·os ministros têm obrigaçiio 
de dar essas informações, nüo tem mais do que lem-
brar.;. lhes a sua obrigação. . _ 

Tom-se dito que o ministro da guerra, e o de 

principio da sessão. . · · . 
Voto por isso que se execute o indicado pelo 

Sr. V ergueiro, e que se diga aos ministros que 
cumprão o queurdena a constituição. · 

O Sn. AutEIDA E ALBUQUERQUE : - Não tratarei 
de fazer a accusacão ou a defeza dos ministros ; 
direi o meu sentimento com imparci.alidade e jus
tiça, que é a unica cousa que desejo fazer. 

Vejo na constituição que_ se devem fixar as forças 
de mar, e terra ; mas des~Java que os nobres depu
tados, que tanto têm insistido, que se diga aos mi
nistros que facão n sua obrigação, me declarem se 
é o governo ·õ ministro da guerra: desejava que se 
me dissesse, como se ha de fixar a forca de mar e 
terra, sem a comhinacão do ministro do imperio, 
do da fazenda, e de todos os outros ministros : eu 
não sei rapoiado, apoiado) : é collSa muito nova fa
zer.se governo de dous unicos ministros ! 

Vejo que é moda nesta camara o fazerem·se accu
s~ções âs commissões, mas se ha alguma, que me
reça estas increpções, é a de constituição, porque 
foi nQmeada para vela,r unicamente sobre a guarda 
da constituição. Ella pois é que devia ter já repre. 
sentado esta falta á camara. . - . · · 

Vamos''Jiorém ao ponto principal. Eu não acho 
razão, para que se diga ·ao ministro da guerrà, e ao 
da marinha, que fação a sua obrigação. Qual é essa 
obrigacão Y' · · · · · 

Ha âlgum artigo da constituição, que diga gue o 
ministro da guerra e ó da marinha fixem as . forças 
de terra e mar? .. . · -

O artigo diz- informação do governo-e o go~ 
verno é a concurrencia de todos os ministros, não é 
um ou do~ ministros. 

Eu não digo isto em defeza do ministro da guerra, 
o da marinha : não defendo, nem accuso nitiguem ;· 
fallo o que entendo á vista da constituição. · .. , 

Pois a fixação das forças .ordinarias e extraordi
narias póde se fazer só .pelas informações, que der o 
ministro da ·guerra e o da marinha t Primeiro · que 
tudo precisamos que o ministro dos negocios estran
geiros nos informe do estado das nossas relações 
er.ternas. -

O que é que sabe a camara a este respeito? Nada, 
estamos em uma perfeita igoorancia. .Sabemos que 
estamos em guerra com ·Buenos-Ayres: e só isto 
será bastante 'I 

marinha não têm cúlpa 1 .· . .. 
·Quando so jurou a constituição! em 1824:: quan

to tempo ha até este ponto! pois os mi!listros em 
dous annos não ti verão tempo sufficiente para fazer 
vir as noções necessarias t · . . 

· Por .venturà não sabião que. erão ·obrigados a dar 
esta conta ; que devião dar noticia das forças, que 

. Portanto o que eu entendo que a constituição 
manda, e o que é indispensavel para esta fixação de 
for~as, é que tod-os os ministros fação . ~.s suas propo-; 
siçoes, e dêm informação do estado de cada uma das 
repartições. · Não o tê_mfeito; logo a Otiimíssão não 
é ·só d ;1 ministro da guerra, é de todos .os ministrOs. 
E se h!l alguma commissão nesta . camara culpada 
por não ter lembrado a execução desteartigo :dà con
stitui~o, não é a de gu_erra, é a de cónstituicão, á 
qual 1mcumbe velar sobre a ob~ervancia dá êonsti-

83 
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tuição. Eu não defendo os ministros da guerra e ma
rinha, d-:fendo a razão e a jus~iça, e desejára que se 
não fall~sse nem obrasse nesta camara senão .pela 
razão e .pela justiça. (Apoiado.) 

O SR. CA.'Y~A.ICTl DE ALBUOUBRQUE :-Os senho
res, que têm f<tllado contra o parecer, ou o nãO en
tendem, <lU eHio prevenidos. Se o entendessem, 
certamente não teriilo que dizer causa alguma con
tra elle. • 

Creio que esta desintellig4lncia provém da pre
Yeoção em que estão ; e por isso eu proponho que 
fique isto <~diado, para que se atlenda melhor ao 
que diz a eomruissào. 

Vejã" bem, e es;a111inem a IDilleria, e depois fal
lem romo entendewru. Não estejam:Jos a argumen
tar vagamenle, e com paixão. .. 

Senhores, nllo e cousa tão racil o determinar a 
forca de mar, e terra de um estado nascente : é tão 
dii'Acil em preza, que a mllsrna c~nstituição ord~
n_ou. qu~ eru~'!":nto se não fixasse a !orça do impe
rJo, ficar1a e.ushndo a que então se achava em pé. 
E' .estil certarueute a razão, porque o go\'erno não 
~em feito proposição alguma a este t·espeito, porque 
JUlga que não é necessaria alteração para Jllais1 ou 
para mcuos. 

Tem·se increpado a falta do relatorio, que a com
missão deveria ter apresentado: porêm quantas \'e~ 
scs_lem a-coromissão manifestado a impossibilidade 
de o fazer de uma maneira decente 't 

Sr. presidente, se o governo estivel'Se de accordo 
com ocdrpo legislativo nós não leriamos dado com 
A! eabeça.s pela parede (perm~ua-se-me esta phrase.) 

O governo deveria ter preparado, e facilitado 
todos os nossos lrabalbos: deveria indicar-nos 
aquillo, de que necessitasse, dirigir de certa ma
neira 11. marcha dos negociQs, que se· tratassem nes1a 
camara, que assim succede naquelles paizes, onde. 
os g?ve~os tratõ.o de guardar as instit~}~ões, e silo 
o pr1metro _sustemaculo do corpo legislativo. . 

Nós ent.ao de uccordo com o governo te riamos 
feit.o grandes serviços á nação, e não succederia o 
que d~sgl"açadamente não se póde occultar, c é tra
tar-se muilo decididamente de entorpecer, e annul
lar a marcha do corpo legislativo, com o que se pre
tende prescipdir do · seu prestimo, e inutilisal-o 
ioteiramente. .. ·· 

Uro urüco minist~o propoz uma medida legislativa 
nesla cama_ra; .e que aconteceu '1 Conchlio-se logo 
esse negoe1o. 
- Esle exemplo não seria bastante para animar .os 
outros 1 Abno·se a assembléa : é esta a primeira 

, ·se~;sii.o: l()dos csperavão que o governo empenhado 
no bem da nacão procurasse tirar todo o partido 
desta. assembléa nacional, e que tratasse de . ins· 
truil-a do estado da nação, c das suas maiores ne
cessidades, e que até indica sie oi meios mais con
venientes para retnedial~as. 

Porém,Srs. que fez o governo? Mudo,e quedo até 
nosnegon com frivolos pretextos uma conta do es
tado dos negocias publicas, que ésta camara lhe 
:pedio. . ' 

E então o que havia de fazer a commissão de guer
ra 'l Que fez a comn1issão defazenda sobre as contas 
do thesouro 'l Disse que porollas nada se podia saber 
do .estado dJl fazenda publica : e a commissào de 
guerra n ão tem dito o mesmo a respeito dos'papcis, 
que ib& forão remettidos1 Então como se increpa a 
f:9mmissão. por não fazer o qUl' não pôde 1 Corno e 
que a (!ommissão ha dé apresentar um projecto 
'P•.ra ~~ fi:ução selll. os dado' precisos, priucipal-

mente sem os c.onhecirnentos .eo>tatisticos?- .0 governo 
os não dá, quem os ha de dar'l • 

. Sabe-so que o governo cxigio informações das 
forças ac.tuaes aos command<~nte$ das armas das 
provinci~s. c aos presidenLes, e mais au:o!l-dades : 
algumas destas informações vietão, outras não, 
umas são boas. outras de uada ·se1·vem : lá estão na 
CO!UlllÍSSâO; · C que ha de fozer com isso a COIDtnÍs
são ? Já se lembrou a commissãQde fazer um mappa 
caro os I!Xtraetos desses mesmos papeis imperfeitos; 
para o .apresentar á camara; pedto ~l<lr<t issq um ho
mem perito nessa escr'ipturação, porém não lhe foi 
concedido. 
. Eu não ilrguo n essas autot'Íilade5, por não terem 
cumprido bem o seu dever, porque a marcha que a. 
cons~ituição introduz na administração dos negocias 
pubhcos, é toda _ nO\•a,; esses homens não esta vão 
preparados para ella, e por isso uma vez: que lhe 
não de!<r.nbrl) m;i intenção, eu os desculpo • . 

Nem todos sabem o que devetn fazer no. seu em
cio; porém o que se não pó de desculpar é a falta de 
patrioLismo, e a repusoancia. ao systema constitu
cional. 

A eommiseão, q'uando diz- é de parecer, ( l8u o 
pa?·ecer da c;om:nissão) dá bem a entender que sahe 
inteiramente da-proposicão do Sr. Vergueiro, muita 
principalruenlo quando conclue assim-Entretanto 
lembrando-se a commissão •• .. [I..eu nouafljen~ o 
plirecel'.) · 

Pot· tanto 'tlão aprPsen tn estes quesitos pllra en
sinar os ministros, cothll a<Ini se disse, mss pal'a 
poder bas~ar essas medidas li!gislativas para evitar 
os .abusos, que se possAo •·o:umctler no I'etrota
mento, etc., como acabei d·· l• ' r. Por exemplo ; per
gunta-se ao ministro, se a fo~·ça aclual é sufficiente: 
so. elle responde que sim;. póde, entAo a eamara sus
pender o recrutamento, ou tomar outros medidas 
para alli>iar os vcxamesJdo po,·o. · . 
· Bem se vê que is to não é para fixar as fo rças de 
rnat· e terra, é somente para evitar a continuação 
dos abusos, qui! podern haver. . 

Sà O minlSLro disser · qne precisa augmentar as 
forças, deve a camara. cxigt:t a declaração da. quanti
dade precisa. e segundo ella far·se-ha a distribui
ção pelas provincils, conforme um calculo aproxi
mado,. porque cxacto é impraticavel, das forças de 
cada uma.: e assim não ·se fará nm r.ecrutamcnto 
indefinido. e arbitratio, dt'spoYoando-se uma pro-
vincia, e ficando as outras intactas; . 

Em summa este ú·o di.m,. por que a commissiio 
apresentou os quesitos, que tan~u têm desagradado. 

Disse-so que a cotnmissão foi ommissa em não 
apresentar á mais tnmpo esses quesito~: porém, Sr. 
presidente, pol'que I'azão o honrad() -membro, q!Je 
assim laUou. não tem tomado essa ioieiativa, as~im· 
como agora fez o Sr. Vcrgueiro 1 

Cada um dos membros d01sta augus ta camara é 
um fiél da lei, é .represent.ante da nacão, e deve ve
lar pelo seu bem, e pela guarda dá constiluiciio. 
(AJloiado, ((poiado.) . • 

Se ~ camara hou'l'esse dado qualquer ordem á 
commissão, e esta não a t ivesse cumprido, então era 
bem que n iii'crepassem : mas cUa ainda não deixou 
de executar as ordens da caroara. 

Não sei porque razão não se tem incr~pado a coro
missão de fat.enda, porque ainda. nada apresenlOu 
pa.ra .melhorar ~s nos~as finan~s~ que .. _é. o ponto 
pnnCJ}lltl! · 

A commissão de estatística ainda nada. D09 : i:om
.municou dQs seu$ 'rilba,lbos; a de dipl\lmaüa, · -~e 
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devia terfcito conhecer o éstado das nossas rela~es lar ; é verdade que e\le devia ter feito ptinir severa
com as nações estranhas, tambem ainda nada fez: mente áquelles, que não têm feito o seu dever: 
e porque, senhores? porquo tudo isto lhes é impos- Porém, Sr. presidente, de certl) tcrnpo para cá 
sivcl: nenhuma dessas commissões teni os d>1dos ne- podia o ministerio ser muito severo? Nós conbece
cessarios, tudo se occulta, tudo é misterio, e o que mos que não. Que têm acontecido com aquellas nu~ 
ha de fazer lima commissão, e ainda mesmo a ca- t01·idades, .que têm querido usar de. alguma severi
maral.Só aquillo, de que teU} noticia, só aquillo, dade ?_ Ninguem o ignora: nós-ternos-um . exemplo 
que põdefazer. mais nada. J.íante de nossos propríos olhos. (Aponta'l!-do para o 

Eis o que tem acontecido com a eommissão de Sr. presidenú.) 
guerra e marinha: tem feito o que tem podido, mais A commissão pois ponderou bem na materia das 
nada. . duas indicações, e entendeu que não devia fazer 

Diz um artigo da constituição, quo, omquanlo a mais do que fez. · 
assembléa geral não determinar esta força de mar Ella não tem esclarecimentos alguns além daquel-:
e terra, permanecerá a que existe: logo não est.í o les, que tem por parcellas, e estas mesmas nada sa
caso por providenciar; estã. providenciado pela tisfactorías. 
mesma constituição; nem por isso ficará a assem- . Se a ca mara quer um projecto para fixar as forças 
bléa paralisada. de mar e terra. e der as bases para elle, em um ins-

Existe uma forca de mar e tet"I"a; nem o governo tante sefat·á. A discussão não poderá levar muito 
a póde augmentar, nem diminuir, sem infringira tempo nes_ta, cam_ara,_nem no senado, po~que a m~
lei! se clla fosse tão dimim1ta, que perigasse o es- teria por Sl e rou1to simples. O ·que é mais compll
tado, o governCl teria feito a sua proposta para o cado é cert~mcnte a maneira, porque se ha de dis· 
augmento : teria dito-é necessatio augmento de tribuir, e fazer o recrutamento ; e a isso é . que a 
forca, este, e aquellé recurso.-~ias o governo não commíssão attendeu mais. 
o térn dito : é sigoal de que não precisa, senão da Demais, sonhores, a observa~o, que acabou de 
existente. fazer um illustre preopinante, é muito rasoavel. Se 

Talvez seja esta a rnzão, porque o governo ainda os ministros de guerra e marinha ai!Jda não nos 
nada propoz a este respeito. Pelo meu voto a ca- flzerão" P!oposição algu~a $Obre o projecto, é po.r
mara não diria cousa alguma a() governo sobre se- que não JUiaão necess&.no alterar-se a força exls
melhante assurnpto: tomaria as mediâas para ovi'- tente~ se e!ltendess;om o .contrario, talvez, talvéz o 
tar, se pudesse, os abusos no rccmtamento, e em tivessem proposto. 
outros pontos, e callar-~e-hia inteiramente sobre Tenho ou.vidü accusar as commissões á c~rga cer
fixacão de forcas, ao 1111% ·s nesta sessão: e se sou- rada . . E' moda, Sr. presidente : á com missão de 
besisemos que os inimig.,s invadião ns nossas pro- guerra tocou agora Uf!la ~;>o_a d?se, porque os seus 
vincias, c os outros nossos concidadãos esta vão sem membros não são mais pnVlleg1ados do que os das 
defeza, teríamos então m tivo justissimo para per- outras_co.mm.issõos. 
guntar aos ministros: porque razão não nos désles Pergunto:-- tem-se-:apreseõtado- nesta sess.ão 
parte do estado das noss~s forças, e não .prop~cstt;s todos os projeclos, e indicações, que são necessanas 
os meios de fazer face a guerra'! Porem nao VCJO para a I!larcba da constituição, e para o triumpho 
que · os nossos negocios vão tão mal. da causa publica 'l . . · 

Tornanllo agora ao ponto da questão, digo que o Eti deixarei a resposta -aos illustres membros de 
parecer deve ficar adiado até amanltã : vejão-o, oxa- cada uma das com missões. · · 
roineni-o, e fação as retle_xões, que quizerem, poré!n Sr. presidente, a camara tem feito, o que p6de 
seja semprQ cem conhectmcnto de causa e serem- em tão curto espaço,_ e c~~ os fracos eleme!}tos, 
dade. que tem tirado á sua dtspostçao; J?Blll tanto se .. po-

0 SR. CuNHA MATTos:- A commissão de guerra. deria esperar, só se fizessem mliagl"es. (Apowdo, 
assim como todos os honrados m(lmbros desta ca- apoiado.) A comlliissão de guerra tem homens ca
mara, conhecem mui bem, que assim que se insta!- pazes de trabalhar, e têm trabalhado incessant~
lou a nssembléa, deverão os .minislros apresentar o mPnte. · (~poiaào, apoiado.) O que ella . poderta 
relato rio das suas repartições, e fazer as . propostas apresentar extrahido dos papeis, que lhe forão re~et
daque!las medidas legislativas, qúe entendessem tidos, seria um mappa fo~rnallo desses mapp~s ·1m-

. necessarias a bem da nossa nacão. . ·perfeitos e parciaes : por~m- esse tr~~;balho, ~mpro-
Não o têm feito até agora: e" que devemos sup- prio certamente da comm1ss.ao, p~dena ser fe1to por _ 

· por 'l Sr. presidente, para salvar o govet·no da j~sta qnalquer cabo de esquadra mtelh~ente. E qe que -
censura da nacão, e para sah·ar u· credito pubhco, seryeria seroelhimte mappa, que na o póde denar de . 
deve-se suppor, ao menos ostensivamente, que os ser inexacto 't , 
ministros o não fizerão, porque ente.nderão, que a Eis aquj, senhore~ as razões, que forão presentes 
nação de nada precisa, e que tudo est.a nas ~e~hores á commissão para da1• oste parecer: Embora desa
circumstancias : por outra. que nã~ precisao do grade á caroara, mas nunca se attrtbl!!l á má von-
cot·po legislativo,·que elles por si devem e podozn tade da commissão. , . 
fazer tudo. . 0 SR. YERGUEIRO: _Muito me admira que um 

Mas seja qual for o mot~vo, o certo é q_ue atéo dia honrado tnembro da commissão dlsaesse, que a 
de hoje nada tem apparec1do: e que_ hav1a _de fazer commissão não tomára em eonsideraçio a minha 
a comi',issão de guerra? A cam:~ra mcumbto-lhe de indicacão 1, . · _ · 
algum trabalho, de que ella não tenha dado conta? • -
Foi-lhe ordenado qne interpuzesse o seu parecer Ul_lla vez que se_expressa_ assim, não posso deix~ 
sobre as indicacões dos Srs. Verg11eiro. e Li no Cou- de d1zer que ella nao cumpno com o seu dever, por 
tinho· · ella o apresentou hoje julgando que para se que se lhe ordenou que desse um parb-cer sobre a 
satisf~er as vistas da eamara 'é necessario que te-· min"!ta indi<:açã_o~ e não ~obre outr_o ~ jec~, co~ 
nhamos· resposta a estes quesitos. I prat.1cou. E nao dever"- a commtssa!> . ser argw 

Críminou-se o ministerio da g11erra eQJ particu- porfalla.r ao que a camara lhe ordenou ' . ,. 
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· · A commi!lsão de_via clal' _o parecer sob~ a índi
co.~o, se era bem, ou mal fundada, e não apresen
tar um parecer-sobre materia inteiramente nova. 

Aqui ouvi enunciar proposições, que são inteira
mente contra as minhas idéas: ouvi dizer que não 
é !l-ministro-da guerra só quem póde ÍBUlr a pro
posição da força, de que preeisam0s, e que portanto 
não se devião pedir informacões ao ministro ua 
guerra, mas ao ministerio. Mãs por via de quem? 
Qual é o ·orgãodo goveruo1 Convenho que qualquer 
ministro não é .o governo, m.as quem é o orgão do 
governo 't Eu quizera quo o honrado membro me 
explicasse, quem é ; para quem nos havemos de 
dir~ir: ha de ser para .uan dos ministros; e qual 

em uroa .rnonarchia constitucional f Ba. de so.dizer 
o m!lfmo que em fuh governo despotico. Mas, no 
governo despotico nào tom o ministro obrigação 
de dnr contos a ningucm; e porr.anto não. se pódc 
imputar, senáo a inhabili!lade, quando no goveú:to 
conslilucioual pódc ser arguido de !alta de consti
tuciona,lidade. · . . , .. _ . . • ·_ _ _ · 

Não posso, porém; Sr. presidente, c1·êr em;.tanta 
iuhabilidade, não posso crêr: antes direi que á des
cuido, porque não póde caber tanta inhabilidade 
em um homem, que se escolhe para ministro de es
tado. Talvez oulros n cgocios têm. tido a preferericia 
sobre este e que elle se tenha descuidado um pouco; 
pois a ignorancia não .póda ch~gar n tanto: não 

ser a a não ser da repar_t,ção c.ompeteu\e? · 
Não é cada um dos ministros orgão competente 

11a sua reparticão 't Seguramente: como pois so diz 
que nos devem.Ôs dirigir ao governo! A minha in
dícaçào é para o governo ; e por quem havemo~ da 
hir ao governo? Lea--se a indtcaçào. . 

Mas, eu queria que se explicasse, qual é o orgã.o, 
por onde DOS havemos de dirigir iJO governo: ha de 
se escrever ao govrrno ? E' cousa nora e nllnca 
'llSo.da ~ntrQ nós, nem em parte nenhuma do mun
dojl1 Cada minist.ro é orgào competente do gowrno 
nos negociosda sua repartição, ao ministro é que 
uos haYemos de dirigir; o ministro da rep~rtição 
competente ha de iallar em no1ne do governo e não 
todos juntos, o que seria o mesmo que faDar a ca
mara toda junla. Nós temos um orgiio, por quem 
() governo se nos dirige e assim é o governo. o or
~ão do governo é cada ministro em sua repartição; 
1sto é mais çlaro do que a lúz -.do dia : atacar este 
principio é querer éonfundir. é querer •.• (i»kr
rompido.J 

O Sl\~ At.WDA. E Ax.JHJQOlii\QuE :-Peço a pala-
vza, Sr. presidente. - . 

O Si\. VmcuETJ\o (c:ootin'lutfldt,): - Creio que 
aqui tambem disse um honrado membro, que não 
era nece~S.1lrio O fixar-se todos OS <lllUOS a forca ar
mada de mar e tenu: isto quer dizer-o art.'l5, § 
11 da constituíç1lo não se devo execut<~r ,- porque 
elle diz que se hão de fixar atinualmente as forcas 
de mar e terra: e como ha nesta camara quem· se 

• atreva a dizer que nào se de-ve·fazer o que manda a 
constituiçã-o t Pois a constituição diz que se deve 
fixal' ~odos os annos c o honrado membro alllrma, 
que, nem todos é necessarío 'l Qne não é necessario, 
porque a consti~uição ~em pr9videnciado, mandando 
que subsista. o que e:nste, . emquan to a não providen
~u 't Qne por ora não é pr.eciso, porque lica como 
está 'f • · · · 

póde ser. . . 
Parece-me que t~nho respondido sufliciente

mente, mas accrescentarei que se a commissão se 
não fez cargo dn minha indicr~ção, por a julgar in
admissivel, de,·ia declarar isto mesmo e não procll
rar rodeios, nem dar entrada a considerações par
t-iculares; cu·lhe agradeço essas consideraç_ões. 

Sr. presidente, eu insisto em que 1l minbà indica
ção passe tal qual, qnanLo á sua materia, ainda que 
se lhe ~ubstüua out.ra ph1-ase. Se a <".amara quher 
copie-se o mesmo artigo da constituicão, no oflicio 
que se dirigir. Escreva-se; O artigo "tal da consti
tuição diz. i~>to; e a éamara dos deputados para cum
pril·o, precisa que o governo o cumpra tambein 
por ·~ua par~. . · 

lsto é bast.antc. Pot·ém, objeéta-sc que para !õe 
executar este artigo é ncccss:u'ia a concurrencia e 
combinação de todos os ministl"os. E nós é que a 
havemos dP. fazer'? Pois um mini!>lro consid~ra-s~ 
isoladr- dos outros 't Nós é que os havemos de con· 
vida r e ajuntar 't Póde-Ee considerar um ruiriis,ro 
sem fazer· parte do minislerio 1- Então estamos avia
dos l Pois cada ministro faz o ·que quer indepen· 
dentemente do conhecimento dos outros minis
tros 1 

Pois não hn um conselho para se tratarem estes 
nego·cios geraes em harmonia com os mais ! Q1te 
fez. o minist.ro da fazenda ptua mandar o or~men
~o? Pedio o orçamento de cada uma das reparti· 
cões e apresentou-os em um orcamento geral. · · 
• Pois o minislro da guerra não trata com os seus 
collegas para .saber o estado 'das relações externas, 
da fazenda, da marinha, <Ja es tlltistica das 'proviil
cias, etc., etc. 1. ~ortànto esta rv.ã.à nâo tem fotÇil 
ou não póde eXJstJr. · 

. A verdadeira razão oti ao menos, a mais plausi· 
vel, é a que tenho da~o. Tem havido descuido: não 
é ignorancia das forças existentes. Ha umê\ diile
ronça muito grande entre o calculo de aproximacãc 
e mappas exactos e circurostanciados da força ex1s· 
tente. · · 

Se o gorerno não tem ainda podido · obter um: 
exac~issima cstatistica militar do Brazíl, deve in· 
f~Uivelmente possuir um _ conhecimento de estima· 
tm1 e póde fazer () c= l'çamento necessario por um; 
razoavel aproximação. 

Sr.· presidente, se não cxisti9se este artigo na 
constituição, que manda que subsista a tropa, .fim
quanto não se tomarem as necessarias medidas, 
ter-se-hia jã. dado baixa a essa tropa; e não sei 
mesmo como se não tem dailo baixa ás corporações 
que a constituição manda, qne nào s ejão existentes: 
pelo_ mesmo modo acontcce ria,ae a constituicão não 
dissesse _que devia continuar. Na sociedadc.não se 
deve destruir aquillo, que é necessariv p~ra a exis
tencia desta mesma sociedade, sem substituír .ou
tra cousa em seu lugru: o ao mesmo· tempo. 

Disse-se que o minislro nãu sabe exacramente 
destas cousas, porque o s)·stema é novo e os ho

, mens não estio acost~dos a dar aquellas -contas ; 
.mas, Sr .• J.lresidente,. e.m \l.m. g<iv:rno _despotico, () 
. que,~- dira de um mtntslro que na o sabe do estado 
da sua ~pu\içl.o 1 Q11e é inhabil; quo se·diri pois 

:Eu digo que a minha indica cão tleve passar, ain
da por esta OUtra razão : 6l!:J Satisfaz plenamente I 

seu fim. A commissã.l) pro9õe uns artigos, que d 
maneira nenhuma desempenbão as vistns da ca 
mara; pois, como diz um dos seus dignos membro! 
são neçessnrios plenos conhecime_nt.os do estado d 
ad!Jliriislraçào. em. todos os seus ramos, para poder 
se determinar a força ordinaria e euraordinaria, a 
mesmo tempo que esse:; quesitos . pNpost<Js lim 
t.ào-se_a bem poucas _co usa:>, que nada ~alem:' e e: 
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aqui umã manifesta ; contradicÇão. A; ' mirilia· in di~ Que ella se apartou inteiramente . da materia das 
cação é e,.acta, pois não exige mais nem meno~ do in~icações, não só se _vê da letra ~o ·parecer, mas 
que manda. a constituição; nós não é que havemos ate os seus propuos membros .o con~essão; ·:e ·que a 
de apoutar ao governo os quesitos necessarios para sua doutrina é inconstitucional. conhece-sé, quan
se orçar a força do estado; elle é que deve apresen- to tende a dispensar os ministros de· estado de um 
tar ess.e orçamento e. declarar ·a necessidade. que dever,_ que a constituição impõe rigorosamente . e 
tem da força de mar~ terra e a sua quantidade. que nmguem póde revogar ou alterar. Mas, disse-

O SR. VASCONcEÚ..os:-.:.:_A- simples leitura deste ~~.que tsta Obrigação não era de um ou outro roi-
parecer me encheu •:e assombro l Dnvido·ainda que mstro e que era do go\·erno 1 · 
elle fosse apresentado por uma commissão desta Eis aqui uma subtileia, ou antes uma meta}lhy
camara; e julgo que se deve declamr na · acta que sica bem engenhosa ! Que co usa é o governo ? Não 
este parecer se dá por não escripto. quer dizer o corpo dos ministros de-estado'! E este 

Admira sobre maneira que, á vista das indica- corpo ou este conselho não obra por cada uma das 
çõcs, que são o.hjectó deste parecer, concluisse a s~as repartições, conforme é a natureza do nego
contmissão do modo que observamos. Causa assom- Cio : 
bro, fico estupefacto quando vejo que ·· está assi- . Diz a cons.ituição : -autorisar o governo para 
gnado pelos Sl'nhorcs da commissiio de guerra, que contrahir empr!'lstimos.- E par que repartição se 
mnito respeito. Este patecer, senhores, é cxtem- contrahem os emprestimos '! é pela repartição da 
poraneo e anti-comlitucional; e para ·se salvar a guerra'? Não: nessa materia o ministro da fazenda 
honra e credito da co•amissão, deve-se fazer ua é que é o orgão do governo .. O niesmo acontece, 
aeta a d.Jclaração que propuz. quando a mataria é de outra repartição. Nos nego-

Quem encommendou á commissão à. accu:;acão cios da guerra o orgão do governo é o ministro da 
ou defezà dos ministros? Trata-se agora de seme- guerra, ainda que os negocias pela sua importancia 
lhante màteria, ou trata-se de uma indicacão do se tratem por todos os ministros de estado. 
Sr. Vergueiro·T Ningucm certamente esperâva que Diz-se -falla do throno- mas o throno não fal
a commissão.de guerra, em lugàr de dar_ 0 seu pa- la. Ora, supponhamos que prevalece a metaphysica 
recer _sobre o objecto da indicação. se dedicasse a e que . nos devíamos corresponder com a pessoa 
fazer a defeza e a apologia do ministro da guerra 1 moral chamada governo: certamente se havia da 
Ninguem. esperava que ella se encarregasse por seu pôr no sobrescripto . - Ao governo do Brazil.
livre arbiLrio de culpar ou desculpar ministros: Quem havia de abrir eEta carta 't ••• Senhores, dei-
. xemo-nos de subtilezas. -1sso pertence ao advogado. quando pela lei da res-
ponsabilidade fôr accusado algum ministro de es- Avançou-se que não é preciso fixar annualmente 
tado, não é officio da commissão de guerra e ma- a forca de tetTa e mar, porque a cons!ituicão tem 
tinha. . acautelado que, emquanlo isto não se fizer, subsista 

- a existente ao tempo da sud pto::nulgaçii.o. Então 
Diz o honrado membro, que não póde o ministro passaremos 20 ou 30 annos sem se fixar esta forca! 

dar as iuformacões, sem que haja combinação dos E-;--pergunto eu: p6dc 0 govemo dispensar-se· t.!e 
outros e que as autoridades não estão ainda affei- dar annualmente as informações _pr~cisas e ()~·déna----
tas . ao andam e~ to constitucional, (até . tenho tédio das sobre esta . wateria; e póde a· asseUJblén exone
em repetir estas . cousas) conclú.e admiravelmente rar~se deste dever de decretar anriualmente a força 
a commissão, que se não cumpra o que manda 'la ordinaria e cxtraordlnaria 'l Parece-me que . nin
co_n.~tituição!! Porque? Pois é indecente quo o guem se animará a declarar-se pela atlirmativa. 
mlniSh·o de estado preencha os dl~\·eres que.a con- Como então se argumenta da. omissão do minis
stituição lhe impõe 'l . · tro para mústrar que ~lle não tem necessidade do 

Sr. presidente, não se deve conceder mais fallar augmen1o de força? Tenha ou não tenha necessi
neste parecer; não se deve conceder mais a palavra -dade de augmento, a sua obrigação é informar to
sobre elle. Não temos mnis nada a fazer seQão ap- dos os annos o corpo legislativo sobre este objecto, 
provar a proposta do Sr. Vergueiro. Este negocio para o corpo legislativo cumprir tamhem com a 
é urgentissimo, porque a sessão está a fechar-se e obi:-igação de decretar a força naval .. e terrestre: o 
a constituição deve ser observada á risca. Peção-se mais é caminhar muito ao avêsso da constituicão; 
as informações que o govemo é obrigado a dar an.,- e por isso chamei o parecer inconstitucional • 
nualmente: se não quizerem obedecer, algum re- Agora. accrescento que os senhores da commissão 
medio haverá, algum . dia se lhes tomará conta. são contradictorios, ·porque dizem que éimposEivel 

. Não aceitem os cargos se não são capazes de os decretar-se .a forca de mar e terra, por falta de co-
· desempenhar. · nhecimentos estâtisticos e · principalmente do estado 

Voto portanto que se despreze inteiramente o ·da fazenda; e ao mesmo t~mpo propoem quesitos, . 
parecer da comr!IÍssão e que ~e approve a indicaçã_o para, com a com·eniente solução, indicarem a fi-
do Sr. Vet·guclro. Os offictos devem-se ex,pedu· xacão. • 
hoje mesmo, porque-o tempo está a concluir-se. êomo .é isto-,-"senhores? Se é impossh·el,-. se ,o go
- O SR. LrNo CouTINHO:-Eunie levanto, Sr. pre- verno _não sabe do que se passa· na estado, como 
sidente, não para tratar da conducta dos ministros, affirmão os honrados mem~ros, para que s~rvem 
nem para accusar.a commissão de guerra; levanto- estes quesitos'? Sr. secretanQ. tenha a·bondade de 
me para dizer o que entendo a respeito deste pare- tornar -,~ i.9r o parecer. (Foi satisfeito.) _ . 
cerque se discute. . • . ·Eis ahi~ está. Sup{>onhamos_ qu·e o rnm1stro da 

Na minhã opinião elle não póde ser appro!ado, marinha diz que pr~c1sa de ma1s .vasos de guerra; 
por ter sabido fóra do assumpto c por ser alguma _segundo o que diz a commissão, ella não poderá 
coüsa inconstitucional. Para se ~irarem estas con- interpôr o seu p~recer sobre esta proposta, porq!le 
clusõe~, ~- preciso q_ue _confrontemos o ~arecer da não tem _conhecimento d3.s finanÇ!IS. Logo, ;vem a 
commlSsao com as mdicações, que dev1ao . fazer o fazer ao governo uma pergunta oc1osa. 
seu obje~to e com a doutrina da nossa c?n~titujção. Suppdnhamos que :o ministt·o diz que precisa dê ' 

64:" 
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:;e~!'ntar para soldados do mar; a conimissão, ·que 1 ordinaria de terra e de mar ; e qt_IC emqnanto isto se 
não tem conhecimentos da estatística. nada pól.irrá não fizer deve permanecer a cx1stento ao tempo da ' 
íaz.cr. · E pdra que depois faz a pergunta? pro!'nulgação da constit!•i5ii:O· _Diz mais qud a camara . 

Diz 0 ministro da guerra-preciso 1Ie mais 10,000 dos deputados t~nha a 'lmCJallYa sobre rccrutamen· 
homens para 0 exercito.- Que responderá a coro- tos, e outros obJectos: Suc~ede qu~ a camara dos 
missão para ser concorde comsio-o mesma? Não deputados quer cumpr1r este de,•er: vê que se .tem 
sei se ~e podem dar esses 10,000 homens, porqut! passado quasi quat~o meze~t sem que, se tenha amd~ 
não tenho conhecimento do estado da populacão c anresentado esta mform~çao por parte do gove,rno. 
da c zenda • conhece que não deve de1xar este augusto reCinto, 

a _ · . ., - . sem ter executallo o seu dever : que deve fazer? 
Enta~ porque faz ~stas ~erg!lntas. Isto nao. e Porqtw razão a camara não tem . ainda observado 

C<!nlrad!zer-se? Affirma ~u~eiramente que JI~O este artigo da constituição? Porque faltão as in
pode p_ropor ãcerca do obJedo, po:que l~e fal r ao formações, porque osministros as não derão: logo 
conbeCI.mentos ~xactos da estatr~.t1ca, e ~as. fi- pcção-sr:J essas informações, inste-se duas e trez 
nanças' e. depors ~presenta qtw~~!~s, qu'- ,·uuda vez()s por e\las-. E não é isto o que propõe o Sr. Ver-
1~1esmo sat1sfe1tos nao a I?Oilem habthtar na tnate- gueiro na sua indicação'? . Porque motivo pois fa
rJa, em q~e se confessa l.gn_orante_l zCJr-se distú uma questão tão renhida, e demorada? 

Sr. pres1dente, a comm1ssao sa~uo do s.eu .dev~r, Se os ministros mandaráõ, ou não ·mandaráõ, é 
porque _nada diz ~obre a mal~r~a das · mdtc?çues cousa que me não importa. E~t nãó venho aqni, se-
9ue fora!l submettldas ao sen JUIZO. o. pare._er é não para desempenhar o officw de p!"ocurador da 
m.;.const~tuetonal, porque pr?P_2~11_mn d~spensa 'l~s nacão brasileira (apoiado, apoiadll) : para cumprir 
deveres Impostos p~.\a constltulçao, e e ~ontradl- esse honroso cargo. (Apoiado, apoiado.) 
ctorio, como ~~abel de demonstrar.: e por .lss_o voto Se eu fosse ~inistro de e~ta~o.' já o linha feí~o 
contra olle. Nmg~tC!U per~untou a comm~ssao! se ã muito tempo, Já desde o pL'mc1p10 Ja sessão tena 
a CC?nd~cta dos mm1stros .e boa, o~ era ma : ~~n~a apresentado nm relalorio o mais ()xacto possível 
aqui muguem tractou d1sso, s(1nao por um met- do estado da minha• repartição; teria proposto 
dente. . . á camara todas aquellas . medida~ legislativas , 

O Sn. ALMEIDA & ALBUQUERQUE:- Sr. pres1- que eu julgasse necessa1;1as a bem da nação; 
dente, quando se não podem destruir os argumen- porque eu havia de ser · um ministro verdadei
tos, que se .objectão, e que tem peso, faz-se uma ramenle l'onstitucional, e amante da minha nação. 
accumulacào de palavras de mane1ra, que aquelle, (AJ!oictdo. ap()iado.) 
que mais.grita, mnis razão tem. Em lugar de se Se clli's não quizerem cump1·ir o seu dever, a 
tratar da materia da questão, tem-se empregado nacão brasileira lhes mostrará o seu justo odio, e 
todo o tempo em accusar a commissáo de guerra, os ÍraLará como a homens inimigos da constituicão,= 
por não ter feito a vontade aos illustres deputados. e por cónsequencia da nação. (Apoiado geralmente.) · 
A commissão apresentou o pat·eeer, como enten- · E é pouco, senhores, é pequeno este castigo, 
derão os sEms illustres membros: se agrada, appro- este anathema '! Elles não fazem caso da opinião · 
ve~se: se não agrada, rejeite-se. Quanto á subti- publica; mas ella ha de lriumpbar-, e confundir os 
leza, ou metaphisica, que o nobre preop.inante des- que a desprezão. (Apoiado, apoiado.) ,, 
cobri o no meu discurso, devo ficar coms1go mesmo, Portanto não nos .. importemos com o que os roi
por ser invenção sua; pois a camara toda bem en- nistros hão de faxer: lrntemos de dar o exemplo de 
tendeo o sentido, em que fallei, quandg fiz a dis- fieis executores da lei, como representantes· da · 
tíncção entre !Dinisterio e ministros. Pelo que per:- nação : façamos tud~ guanto~podermos a bem dos 
tence ao mal~, _torno a dizer; que .se ~a nesta povos. Peção-se as mformaçoes. Se elles fizerem, 
camara comtmssao culpada por otum1ssa, é a de como fez o da fazenda, que confessou não poder 
constituição, a que pertence.o honrado membro, satisfazer aos quesitos necessarios para se poder 
que ul~imamente fallou; po1s sendo creada para calcular a receita e despeza do estado, nós (aro
velar C()lll especialidade sobre a guarda da consti- bem executarem.os a constituição pela; estimativa. 
tuição! ainda se não lerobr~u ~e propor á cama!a e por calculos de aproximnção: porém sempre cum..:. 
os me1os de execntar o art1go, que trata da .fixaçao priremos o nosso dever. 
das força~ de terra e mar. Porém, Sr. prcs1dente, Disse-se que os ministros não podem dar.essas 
eu .requeuo a V. Ex., que faça manter a .ordem, e informacõl''. porque os empregados sabalternos não 
nà? consinta divaga~ fóra_.do ponto da questão: .têm satísfdo as orde-ns a este respeito: miseravel . 
assun terem?s uma d1scu~sao sem fim.- desculpa ! Melhor fõra que tal se não ·proferisse · 

O Sn. SouzA FRAN;ÇA:- Sr. presidente, esta nesta casa. Pois os ministros têm tido poderpara 
questão é muito simples: trata-se de adoptat·, ou o deportar cidadãos, por tere~ omado queixar-:;e das 
parecer da commissão, ou a•indicação do Sr. Ver- injustiças e violencias publicas, por terem denun-

, gu·eiro. A 1·espeito porém de algumas observa.;. ciado· á opinião publica as fal1as dos empregados ·· 
çõcs, que se tem feito, cumpre dizer que esti1 ca- pnblicos, e as do mesmo gove1:no; ~não têm poder 
mara não é sómente a quem compete zelar a ·p?ra ex:puJsat· aquclles wncC1onanos, e agentes, 
constituicilo., e promo'\'er o seu andamento: todos que não cumprem o seu de'\'er, e dão_ causa a essas 
os cidadâos brasileiros têm essa obrigação, a todos, qu~ixas, e a essas justíssimas denuncias? Triste; e 
e a cada um inC11mbe defender pelo modolcgal as mm triste pretexto! 
nossas leis, e o nos.so pacto social. A, nação pois . . A commissão especifica os objectos, sobre o que 
tem de dar contas todos os que deixão de obser- a camara deve ser informada: pois nós havemos 
varas leis, e a constituição: todos são r~sponsa- de ensinar aos ministro·s, o que devem fazer '1 Causa 
veis p~l"ant\l o tribunal da opinião -publica. Ora, ha estranha! Isso demaneira nenhuma: esses quesitos 
um artigo na constituicão, que determina, que a até são um ataqne ao governo. Ru certamente dar-. 
asseinbléa legislativa dêcrete annualmentc, sobre me-hia por injuriado~ . se, estando s~rvindo ' \lm 
a infQrmação do governo, a força ordir.arl~ A extra- emprego publico; ·me ensinassem o que eu ~evia 
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azer, para desempenhar os objectos do meu officio. 
~unca, _Sr. presidente: taes quesitos são injuriosos. 
1aça -se tão só mente o que indicou o Sr. V ergueiro 
li e necessario dar uma satisfacão ao povo brasileiro: 
>aiba a nação o motivo, porqüc ainda sé não tem 
cumprido este artigo da eonstituicão. Voto por
tanto pela indicação, e contra o parecer. - · 

O Sn. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE: -Não me 
farei cargo de responder ás accusacões feitas contra 
a commissão, e contra mim, porque levaria muito 
tempo, e poderia escanda'isar a alguma pessoa, não 
me sentindo com toda a prudencia necel"saria. Vou 
sómente mostrar que o parecei' não ( nuti-consti.;.
tucional, como se tem dito. Não defenJel'ei minis
tros, mas provarei qne esta niedida,que a commis
são aponta, é a unica, que se tem a tomar sob!'e o 
negocio, e a que deveria propor um homem de 
bem, amigo de sua patria, que deseja cumprir as 
obrigações de seu cargo • . 

As palavras do art. I:'5~ 11 aqui cilado sãoasque 
vou-lei'. {Léo.) O Sr. Vergueiro diz qoe esta in
formação devia ser pedida ao ministro da marinha, 
e ao ministro da guerra .. A commissão disse que não 
erão só estes, que todos devem 'ser ouvidos; e quem 
póde duvidar desta verdade? Seuhores, para deter
minar as forcas do est.ado é de absoluta necessi
dade sabermos, que qualidade de -inimigos temos, 
em que relação estamos com os nossos visinhos, e 
com as naçõP.s' distantes, etc. E de t1uem depende 
este conhecimento 'l Do ministro dos ncgocios es
trangeiros e não do da guerra. E' além disto ne
cessario saber da estatística, par~ haver proporção 
no recrutamento. 

Em certas províncias os homens são mais pro
prios para as armas do que em outras; estes mais 
proprios para. certo genero de armas. do que para 
outro. Demais o genero de guen-a dilfere muito ; 
a guerra no sul nã.o é como a guerra do norte. 

Precisamos além disto. e sobretudo de informa
ções ácerca da fazenda. E' certo que na hrupcão do 
inimigo todos são soldados, e os bens dos pârticu
lares são bens da nação : porem felizmante nós não 
nos achamos nesse estado, e se nos achasse mos, 
não se tl'ataria de fixar . as forcas de mar e terra, 
porque não nos achamos no estado de perigar a 
nossa existencia política. Logo precisamos de sa
ber, q~;~arito se deve destinar da fazenda publica 
para manter a guerra actual. Ora, á vista deste 
quadro poder-se-na dizer que só os ministros da 
marinha, e da guerra é que devem dar as infoL·ma
ções? Quando venha a resposta a estes quesitos, que 
a commissão apresentou, é indispensavel que as 
comnlissões de fazenda, de estatística, _e de diplo
matica concorrão para a organisação do projecto, 
porque a commissào de guerra não possue todos os 
dados necessarios, nem pôde ..• (continuou, porém 
nàQ foi mais ouvido pelo tachigrapho.) 

O Sn. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, cada vez 
estou mais indisposto contra o parecer da commis
l!ào, e torno a requerer que a camara o tenha 
como não escripto, e fique em advertencia que 
nenhuma commlssão dê parecer contra a consti
tuição. Quãndo se discutir o regimento hei de 
offerecer nm artigo em addicão, para qne fique a 
arbítrio da mesa repellir quaiquer parecer ou indi
<'.ação contrario á constituição, para se não perder· 
tempo com discussões desta natureza. 

Se a commissão tivesse interposto o seu parecer 
SQl»re .. ~ ia.dicaçã.o, approvando eu rejeitando1 ou se 

a camara tivesse fogo adopt.ado a indicação do Sr. 
Vergueiro quanto tempo se tinha poupado! Em 
lugarde tratar do objecto principal, diz a,~ommis
são que os ministros são ignorantes do 'systema 
constitucional, e quo é escusado pedir-lhes infor
mações 1 Quem t.·\l esperava! A minha constituição 
diz que a assembléa fixará annualmente as forças 
de mar c terra: e os senhores da commissão dis
pensão a assembléa deste dever. dizendo que não 
é necessarío 1 Já não me admiro de ter lido mn um 
papel, que se deve prescindir do art. 61 da. con
stituição ; isto é, da reunião das camaras: porém o 
que me faz pasmar é que se diga isto na camara dos 
deputados, porque em outra qualquer parte até 
será uma virtude heroica prescindir de teda a con.: 
stituição (Apoiado, apoiado.) .. 

Sr. presidente, 11ma de duas·cousas: ou nsque-se 
o artigo da constituição, ou o parecer da commis
.são: ambos não podem existir, parqu~ repugnão. 
Cansarão-se em defender os ministros; porém nós 
não tratamos agom de os accusar, tratamos de exi
gir o que a constituição manda. Porém a corumis
são de guerra feZ..:·se ínterprete do governo, e ~s
senta que nós não lhe podemos pedir o que a con
stituição manda dar, porque a ignorancia é geral! 
Isto, de>pois de dizet· .um honrado membro da com
missão, que qualquer cabo de esquadra é capaz de 
fazér um mappa perfeito das forças do estado ! 

. Senhor~s, peção-se essas infr.rmações : se os mi
mstros responderem que não as podem dar, fica 11m 
largo campo para a commissão defender essa im
possibilidade dos ministros: por ora elles ainda 
nada disserão, e por i=so escusão os favores da com
missão de guerra. 

Deixemo-nos de defezas intempestivas: cumpra
mos o nossu âever, e não excedamos da orbHa das 
nossas attribuições. • · 

O Sa. LtNO Cou-rtNno : - A questão, senhores, 
era muito simples, e tem-se tornado complicada: 
porque o parecer da commissão a fez. Que tinha a 
commissão a obrar á vista das indiC!lÇões, que lhe 
forão apresentadas? Em lugar de tratar deste 
objecto, metteo-se a advogar a causa dos ministros. 
e a interpretar a consti~uição·; e por fim ~~resanta 
uns quesitos. para serem propostos ao mm1stro da 
guerra e marinha. Quanto á interpretação, já disse 
que e'ra opposta á constituição, e por isso cllamei o 
parecer anti-constitucioual; pois entende que a 
a assembléa póde prescindir do deç-er de decretar a 
forca armada annualmente. 

Sr. presidente, uma das granqes garantias no 
systema representativo é esta fixação das forças do 
estado, assim como é a approvação das de~pezas 
feitas, e por fazer, dos tâbutos, etc. E como se 
diz seccamente que podemos prescindir deste artigo 
por est.e anuo? Logo, a com missão exorbitou, e deu 
um parecer anti-constitucional. · · 

Certamente não fica mal a oinguem desta casa 
defender um empregado publico de qualquer gra
dllação, que seja, uma vez que o julge injusl.amente 
argu.ido : eu serei um dos primeiros a defender a 
todo aquellc, que reconhecer digno diss~ pela 
minha intima convicção. P(}réro, Sr. pres1dcnte, 
esta defesa, que faz a commissão, é extemporanea, 
nà<l rt>cahe sobre accusàção alguma. Pois pedir-se 
ao gt"·erno as informacões, que a constituição 
ordem1 que elle dê annÜalmente, é alguma accu· 
sacã.o? 

Pelo cüntrario o parecer e- que de certo modo 
accll$a os min~stros, porq11~ QS apresenta -como 
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ignorantes dos objeetos de seus officios. Dernais que declara. quando e como certas formalidades se 
avançar que elles não podem dar as informações podem dispensar? · · •• 
necessarias, não me parece muito discreto e pru- Sr. presidente, a quet:tão não deve ir mais longe 
dente. Se elles as derem, como ficará a _commissão, A indiraç..'io do Sr. Vergueiro deve ser approvad~. o 
que avançou tal proposição? Portanto, Sr. pr~si- que se não póde admittir é essa collecção de quesitos 
dente, o parecer não se póde sustentar, e por tsso porque elles irão pôr os ministros em embaraço. 
Yoto contra cllc, e adoptarei a indicação do Sr. Ver- O nosso fim é pedir-lhes~ quenosdêtnasínformações. 
gueiro. · · ·de que trata a constituição : índicadll isto, o mais 

O Sn. CLEltEN'TE PEREIRA :-:Mais de duas horas e pertence a elles cumprir eom.o entendem • . 
meia, Sr. presidente, se têru consumido em um O Sn. MAu :-Eu t.ambem m'-3 declaro co·ntra o 
objecto, que parecia não poder entrar em questão. parecer da commissão, porque as razões, que lhe 
Nós temos 2 artigos na constitujcão, que são tão obstão são fortes. Um dos seus illustres membros 
claros, que,-~:só por si tirão toda e· qualquer duvida tem affirmado por ,rezes que a commissão sabe, 
sobre esta ma teria: temos o 1° que diz que a quaes são as forças- existentes por um calculo de 
assembléa deve velar pela guarda da constituição: aproximação : se ella sabe, quaes são essas forças 
temoso2oqueordenaexpressamentequeaassembléa de mar e terra, então está no caso de satisfazer á 
deve decretar annualmente. á vista da informação indi~acão do Sr. Lino Coutinho, que propoz isto. 
do governo, as forças ordinarias e extraordinanas (Leu <Í indicaçã{) doS1·. Lino Cou-tinho.) Entretanto 
do estado. Ora que mais se precisa para corta'!' de diz a commissão que o não póde fazer por falta <!a 
urna vez esta prolongada discussão ? A camara dos noticia do estado das relacões eJC.ternas t Nós Já 
deputados, tem de cumprir este dever e depende sabemos pela fn lia do thronó, ·e pela informação do 
das informações do governo : que duvida se póde ministro dos Df'~ocios estrangeiros, que nós esta
ofierecer em pedil-as 'l · vanios em boa intelligencia com a Europa, e qne só 

Senhores, eu já por vezes tenl1o declarado suffi- temos guerra com os nossos visinhos do sul. Por
cientemente nesta camara que ao governo nunca se tanto parece que não tem razão a commissão em 
deve lembrar o seu dever, pórém nós nos achamos -deixar de satisfazer· á camara, ·como propoz o 
agora em uma hypothese especialíssima. Agora Sr. Lino Coutinho. 
queremos nós cumprir a nossa obrigação, .e como A indicacão do Sr. Vergueire . tem por fim 
esta depende necessariamente de um dever do requerer aos ministros respectivos a informação 
governo não podemos ter o menor escrupulo ·neste necessaria, para que a camara possa detetminar as 
passo que ,·amos dar. Se já tivessem os lei de forças de terra e mar : por outra, pr.~põe ~ste 
responsabilidade~ -eu me opporia inteiramente a senhor que se satisfaça a um artigo da constituição. 
esta indicação, porque tínhamos o meio indirecto de Logo, não sei que objecção se lhe póde pôr. E' por 
compellir aquelle ministro, que não fizesse a sua isso que desapprovo o parecerdacommissão, quo não 
obrigação, porém como ainda a não temos, não ha sati~faz nem a uma nem a outra indicação, nem as 
outro remedio, senão solicitar~ e lembrar «quillo, refuta. O meu voto era qut', visto estarmos no fim 
que de direito se nos deve dar. de sessão, se convidasse os ministros a vir faz(\r as 

O inconveniente ponderado de não poderem os propostas, que a este respeito julgarem necessarias, 
ministros satisfazer a este artigo da constituicão, é porqne com facilidade se instruía a camara de tudo 
uma injuria, que se lhes faz, e por isso não é quanto fosse necessario para cumprir este dever, 
admissivel de maneira alguma. Pois pó de-se imposto pela constituição. Assim evita vamos grande 
presumir uma semelhante cousa '/ Então muito mal perda de tempo, e vencíamos muito nestes dias 
estamos nós I Eu não creio em tal, ante!> estou per- que nos restão. 
suadido que nas secretarias de estado existetn todos O Sn. CosTA AGU!Al\ :-Não gastarei tempo em 
os elementos para se dar fi assembléa umainfor- ar .. ~uir a commissão, nem em uma longa analyse do 
mação satisfactoria do que existe, e do que deve que ella praticou, ou devia praticar. lambem-não 
existir no exercito e na esquadra. ·· quererei. saber a raz-ão, porque os ministros de 

Disse-se que não é ao ministro da guerra, mas estado não têm dado estas informações, se ·por 
ao governo que se devem pedir as informações. não estarem habilitadas : nenhum destes objectos 
Isto parece suppor que o ministro da guerra não faz nfto deve occupar agora, outro é o nosso fito. 
parte do governo. Não estou por tal subtileza. Os Contão-se hoje 25 de Agosto, e de hoje até 5 _de 
ministros de estado são orgãos do governo na parte Setembro apenas temos 9 dias uteis: quere:> diier 
competente, e sempre a camara se correspondeu estamos no fim da sessão. Pedem-se agora estas 
com o governo pelo ministro proprio da repartição, informacões: mas ellas dar-se-hão sem demora 'l 
a que pertence o objecto. Disse-se mais que não é Irão hoje · os officios, e virá amanhã a resposta 'l 
necessario fixar a força de mar -e terra, porque Concedo: porém vindo às informações, reméttem-se 
entende-se que deve permanecer a mesma emquanto á com missão, jpat·a por ellas organizar o·s projeetos 
não fôr decretada quantidade certa. Esta pr()posição necessarios, estes devem ser discutidos, etc; -e 
é contraria á constituição, que mui express«mente afinal acaba-se o tempo da sessão, talvez sem terem 
manda procedêr a este acto todos os annos. passado nesta cainara, E quando passem, poderão 

Senhores, se a constituicão principia a ser ser discutidos no senado? Ora, cu chamo sobre isto 
entendida por semelhante manéira, cedo deve acabar. a attclú;ão da camara. 
(Apoiado, apoiado.) Ainda que isto fosse uma Ent.rétanto o nosso dever é exprrsso, é rigoroso: 
mera . formalidade , deve-se cumprir á risca. nós havemos de curnpril-o, e para. cumpril-o pre
(.:1poiado, apoiado.) Na constituição não existe uma cisamos de ter as inJormações de governo. Por tudo 
só palavra sem sentido, ella deve ser obsenada tudo isto eu me aparto da opinião da maioria dos 
lítteralmente todas as formulas devem ser guar- senhores que •t.êm falla_do, para seguir .o pa!ecer d_o 
dadas. Se fosse -indifferente guardar ou não guardar illustre deputado, que acabou de opmar. ConVI
essas . formalidades, para q_ue hª-veria um artigo, dan_do-se os ministros de estado, para darem aqui as 
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informações de qtte necessitamos parao desempenho 
desta obrigação. conseguiremos ultimal;a dentro du 
ternpo que nos faJta, e poderão passar no senado as 
resoluçõ~s desta camara tomadas sobre a fixação da 
força armada. E' · verdade que cu não acho artigo 
algum da constituição, que obrigue os ministros a 
virem a esta camara a chamado dclla : porém este 
convite é meramente officioso, e não involve 
coiicÇão, e o seu fim o jnstifiéa. Parece-me que 
assim muito aproveitarem,!s neste pouco tempo 
que .oos resta. Este é o meu voto. 
. Julgando-se finalmeutfl discutida a materia, pro

cedeu-se á á votação, na quJil foi rejeitado o parecer 
ficando approrada a indicação do Sr. Vergueiro, 
assim concebida-requeiro gue se diga aos ministros 
da marinha c da guerra, que com urgencia dêm a 
informação exigida ria constituição art. 15~11.-A 
indicação do Sr. Lino Coutinho ficou prejudicada. 

Leu então o Sr. 1 o secretario este 

« OFFICIO 

« .. 111m. e Exm. Sr.-Levei á augusta_presenca de 
S. M. o Irnperudor o officio que V. Ex: .- me 
dirigiu em data de 21 do corrente communicando-me 
a resolução da camara dos deputados sobre a duvida 
em que entrnrão o juiz de dil·eito e o promotor 
fiscal do conselho dos jurados ácerca de continuar a 
observancia do projecto de l~í de assembléa consti
tuinte relati,•o aos abusos da liberdade da imprensa, 
por ter o decreto d<l 22 de NO\·embro de 1823, que 
o mandou executar, limitado seu vigor até a instal
Jaç.io da assembléa legislatil'a. E observando omPsroo 
augusto senhor~ que a mencionada resolução não 
l1avia ainda sido confirmãda pela camara dos sena
dores • .. como é ·in<lispcnsave\ para ter o cunho de 
uma resolução da asscmbléa geral, e poder ser 
~~ecu~ada com força de lei, depois d~ receber a 
1mper1al sancção, na fórma do art. 101 § 3° da 
consli tuicão . do imperio, me ordenou que com
municassô ·á V. Ex. para ser presente á cama i-a dos 
deputados, .qne só depois de ter esta resolucão sido 
remettida pela camara dos deputados á dosscÕadores, 
e esta a Ler tambem adaptado, a poderá toma:r em 
consideração. · 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 23 de Agosto 
de 1826;-Viscontle de Caravellas.-Sr.José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. » 

Foi remettido ás commissões de legislacão e 
constituição. , , • 

Pediud':pois disto o Sr. Yasconcellos lic~nça para 
ler a segumte · · · 

Dias ácerca da intenden~ia gPral da policia: e por 
voto da camara assim se resolveu • 
. Em consequencia o Sr. secretario Co~ta Aguiar 

leu os ditos parl'ceres, e a indicação do Sr. Souza 
frança offerecida na mt>sma ses~ão de 22, para que 
o projrctu do Sr·. Dias fossP remettido á commis
são de fazenda, afim de lhe dar attenção n~ lei fun
damental do thesour·o. 

Aberta a discussão, orarão 
O Sa. SouzA FRt .. çA :-Eu fiz esta proposta com o 

mtuito de haver uniformillade no systema de 
arrecadação da fazenda publica. As rendas da polícia 
~ão da mesma Oilf.ureza, que as outr11s rendas do 
estado. Por um principio errado da administração 
passada, ellas têm estado fóra de cofre geral do 
thesouro, e isentas da fiscalisação do ministro 
rt!specth'o, assim como muitas outras rendas do 
estado. como sejão, por exemplo, as da junta do 
commercio. Bem se vf>, gue isto não tiJrn ligação 
com o systema jurado, e deve aca,har quar.to notes. 

Porém como a com missão de fazenda trabalha em 
um plano geral de organisação de todas as rendas 
publicas~ para que haja uniformidade e methodo 
neste ramo essencialissimo, o que nunca houve até 
agora, por isso eu q11izera que se adiasse este 
negocio, e que passasse para a com missão de fazenda 
para o incl~na lei fundamental do thesouro. Com 
es:e adiamento não demoramos o negocio, porque 
este projeclo já não póde passar aqui na presento 
sessão, quanto mais no senado. Este é o me11 parecer, 
porém a camara decidit·áo melhor. 

O Sa. V.\SCONCELLOS:-En não duvido das ra
zões, que dá ó honrado membro, porém o firn. que 
por agora temos em vista, é não deixar por mais 
tempo , o cofre da intentlencia da policia á discrição 
de um homem, que já não_Jem a quem de contas, 
porque em outi'O tempo oinLnndenlc da policia dava 
essas contas ao rei~ que pelo systema antigo era 
pessoa apta para as tomar, po1·que reunia todos os 
poderes, e hoje elle as não póde dar ao imp(orador, 
que éínviolavel e sagrado, e só obra por seus mi
nistros, os quaes são responsaveis á nação. Em outro 
tempo a na cão era nada, era vassalla, ou escrava que 
quer dizer Õ mesmo (apoiado geralmente), tudo era 
do rei, o dinheiro da nação N'a fazenda real, o ser
vico da nacão era scrvico real, os povos cstavão na .. 
mêsma liÚha de c<mtá, em que- estão manadas de 
bestas, de bois. Ora, então podia o intendente dispOr 
desses dinheiro~ a arbitrio do rei, e dar-lhe contas, 
se elle as quizesse tomar,_ mas_hoje não p~d': J:aver 

, o mesmo sem manifesta vwlacan da constllUJc.ao, e 
por' isso é que se faz urgent,issimo que poruina lei 

« INDICAÇÃO se mandem tomar essas contas peJo tribunal com-
« Que sejão convidados o ministrodafazenda para patente. 

assistir- ã discussão do orcamento, e os das outras . Quantt) a dizP.r-se q•te nesta sessão nada se póde 
repartiÇões, quanr!o se trâtar das contas de suas fazer, respondo que não estou por isso. E' verdade 
reS'J)ectivas secretarias.-Vasconcellos. ,, ·. · que o projecto do Sr. Dias é extenso, e compre-

Tendo o mesmo senhor · pedido a urgencia, e hP.nde va•·ios artigo!=1 os quaes deyem entra~ nessa 
sen~o esta apoiada, não foi e.omtudo venCida, lei da fundação .do t!lesouro, porem eu aqu1 trago 
ficando ·· por isso reservada a indicação para • .. a "!m project~ mmto srmples, que se redu~ a um. ar-
2• leitura. · ugo essencial, que é do que ror ora ma1s preCis~-

Observou então o Sr. Paula e Souza, que haven- mos, os d'útros entrarão nes~a lei, de que falla .o il
do-se comsumido o tempo destina dopara osobjectos lustre .. deputatlo. O mt•u. proJecto póde pa~sar nesta 
da 1• e 2• parte da ordem do dia (erão dua~ horas camara em dous ou tres d1a~. e ser remett1d? ao ~e
da tarde) ' .!Seria· mais . conveniente . eD)pregar-se o nado. Se o senado tem e~penh? _nesta prov~denCJa, 
tempo restante nas ma terias da 4• parte da : ordem o pó de f.dop~r com mtptafa~1hdad~ n~s .dia~, q_11e 
do dia. em qne se comprehendião os pareeerf>s. da restào da sessao, e ~n v1al;-a a sancçao _vnpenaL,_E 
commissão de legislação, adiados da sessão de22 do se o senado não qutzer, não nos póde.ficar senti: 
corren~e sobre o projecto, e indicação_ do :Sr. Custodio mento algum. · 

65 
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Nós cumprimos o nos~o dever para com a naçiio, 1 vidar, porque ninguem mais duvida. Ora, que faz o 

e para com o go,·eriw, a quem julgo interessado 1 meu projecto neste caso? ·. 
nesta providencia, não po:lcmos rcspon~er pdo que Desperta o governo, mostra-:-lbe a sua obri""ação 
faz~m os outro~. Da nossa parte esta propô~ os e seja qual fôr o 1·esu\\ado, não poderá o g1~\·ern~ 
mews, para p~uco e pouco 1·efurmil_r os auugos encapar a sua ommissiio com forçadas intelligenr.ias 
abusos: se _9UIZt't·um qu': ell~s contmuem coJ~lo ao artigo da constitl.ição. Eu não me opporia a 
d_antes, CO?lluuem, _mas nao seJa por nossa ommts- e~sas informaçõils. qn~ a commissão propõe, se não 
:;ao. (A [lO!~ do, opowdo.) E'! \'Ou lc1· o weu pro- th·ps;;P.Pm vi~ta evitar qnP- pas!'e ainda um anno in
Jecto. D1to J!:to leu, e env1ou a mesa este teiro, ficando o intendente da policia na conscr"a

« PllOJECTf• 
çiio da posse da não dar contas a ningúem. Em um 
anno, Sr. presidente. quanto se não pó"de fazer 1 As 

(( A assembiéa gerallegislati\'a decreta: renda,; do estado nãn chegão para o necessar10, nós 
O ainda o ouvimos l1a dias pt:;!J1i-~ar-st} nesta camara: 

c< Artigo uni~o. intendente geral dará contas a nacão <~stá t>mpenha,la, est;í pobre, o credito pu-
no thesunro publico das rendas, que se arrecadao blico· em granrle quebra, uma guerra aberta, tudo, 
pela intendencia. tudo esl1Í clamando o soccorro do céo. 

« Paco da camara dos deputados em 22 de 
Agosto· de l82ô.-1Jernanlo Perei1·a de Vascnn- Os de!tlpidadores são íunumcravcis, a cobiça tcm-
cellos. >> se apoderado das primeiras classes úe em~rcgados. 

-[<icou para 2a leitura, e continuando a discus- {:lpoiadogerd.JOd\nhl!irotloes\adoõaque\odos\~m 
a mira. {Apoiado geral.) E como fiOuerá esta camara 

cus,;ão sobre os parecere~, fallarão. perder estes preciosos dias,quc fallão para ence1·ra~-se 
O Sn •. AI.lllEIDA ::: A1.BUQUERQUE :-Sr. pro~i- a sc~são, sem dar aquellas pro'fidencias, qne cabem 

dente, o projecto do Sr. Dia!l, e o do S1·. Vascon- dentro em sua alçada para impedir esse escandaloso 
cellos, se~undo o meu parece•·· Yão de accordo com roubo publico! Senhores, faca mos o nosso dever, não 
a lei de li de ;\larço de 18'21, que mandou crear nos importe com o que ôs rnais fizerem. Passe o 
uma contadoria na intentlcncia úa policia para 11!- projecto nesta camara, ainda que o senado o não 
galizar a arrecadação, e applica~,;ão das rendas da- adopte já. · 
quella reparLi~ão. O SI).. CumE~TE PEn::m.\: -Sr. presidente, a 

O que falta saber é se rigorosamente está em pra- materia proposta contém varios pontos de contro
tica aquella lei, e se es~a contadoria tem correspon- ver:<ia, eu os distinguirei. Se se trata da indicação 
dencia com o thesouro. A constituicão é muito do Sr. Dias_paraanboliçiifl da inLendr,ncia da policia 
clara e expressa no art. l'iO. Não ha rendas algu- tal qual ClCISle, ou para se lhe d:cr uma nova forma, 
mas no estado, que não estcjão subordinadas ao eu convenho em paa·te com a commissão, p;,rque 
thcsouro publ\e,o, e ao seu chefe, e pur is~o o go- esle ohjcc\o é melindroso, e só com muita prudcn
verno independentemente de qualquer lei deveria cia e discrição se póde ultimar. posto que eu estou 
já ter instituido essas conlas, porque já está snffici- bem longe de o julgar dependente da publicação 
entemente autorisado pela constituição, e não pre- do novo codigo. -
cisa de ontro algutll acto legislati\'o. Ora, é prova- São cousas muito dislinctas. e podem-se tratar 
vel que em virtude deste artigo da constit"'içào em separado, tanto que ncs codigos hem ordenados 
tenha já o governo feito proceder pela repartição as leis de policia sempre vem em separado. e fazem 
competente a essas averiguações, quem sabe, se ve- um capitulo inteiramente desligado do corpo dele
rificando-se, Ct)mo consta, a c reação dessa conta- gislação, ainda quedavão ter a rt:>lação com as bases, 
doria da policia, teve ,o governo em vista entra1· no e princípios .da jurisprndencia do estado. Quanto 
conh.,cimento da arrecadação c despezas desse porém ao projccto do Sr Dias, eu não vejo neces
cofro! sidade alguma de secpedirem instrucções, ou escla-

Por isso en j u1go, que as informações, que a com- recimcntos ao go\"erno, rrois todos sabemos que o 
missão exige, são indispen!'aveis.nntes de tndo. Se ministt·o da fazenda tem guardado um respeito ao 
porem o governo tem tido mais contemplação com cofre da E.Olicia, como se fosse a arca da alliança. 
o int.<'.ndente da p'.3licia, do qne com a consü.tu\<;ão, Taes c<mtas nunca se toma\'à<l, nem l\a·tencão a\
.então será necess'lrio dPspertal-o, e nesse caso eu guma de se tomarem: Portanto que duvidâ póde 
adoptaria um dos projectos, porém antes de tudo é haver em se fazer essa lei provisoriamente. man
preci:su <{llll nos iu fvnüem,;s bem deste. neg.jcio, dando que o ministro do thesouro proceda a essas 
paranão fazermos projectos escusados. contas, e qne o cofre da policia passe já para o 

O Sn. 'r ASCONCELLOS : - Senhores, o honrado thesouro '? -
membro, que acabou do fallar, põe em dU\·ida o que Houve quem se lembrasse ri e adiar este negocio, 
ninguern desta casa ignora. E' un1a verdade tudo pa1·.1 entrar na lei!!:!. !'eforma do the~ouro: se espe· 
que disse sobre a necessidade, em q11e estã 0 go- ramos por essa lei, muito temos que esperar l E que 
vemo de tomar essas contas ao intendente da po- duvida 'póde haver em passar já esse cofre para o 
Iicia independentemente de lei alguma, porq11e the.,ouro, e tratar de\le depois na lei geral, que a 
a Qonstituição no art. 170 é amplissima, porém du- c-1mmissãode fazenda tem projectado? Diz-se que o 
vida1·, que se não tenbão tomado essas contas i projccto não p6de pa:lsar e~te anno: póde, Sr. pre· 

Isto é cousa que todos sabem. O governo, ou seja sident~, elle é mui simples, póde muito bem passar , 
por contemplação, ou por medo ao intendente da nesta camara, e no senado . antes de . se fechar ai 
-policia, \em entend\d'.) a constitui-;ã.o uc outro modo sessão. ·O meu empenho é qt1e passe aqui, porque 
e seja qual tenha sido a causa. ê certo. Sr. presi- nós não respondemos pelo que faz a. outra Calllara. 
dente, é certíssimo, que o intendentecontinuacomo Portanto nesta parte voto contra o parcéer da com· 
dantes, tendo grossas re!ldas á sua disposição, c em- missão. · 
pregando-as no que lhe parece. Disto só o illustre O Sa. PAULA. E $ouu:-Sr~ presidente, são 
deputado, e a com missão de legis\açao querem du- varias asopiniões .arespailo -do projecto do Sr; Dias. 
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U os querem. que se adopte essa medida, como neccs
saria, outros propoem que. se reserve para a lei geral 
do thesouro. que ainda está .in mente, outros final
mente seguem o parecer da commissão, e insistem 
que so peção informações ao go,·emo. Seja-me li
cito seguir . uma outra vereda. En não contesto as 
razões, que se têm expentlido em dh•ersos sentidos, 
mas pro(>onbo um meb, que me parece conciliador 
das opi11iões, e que satisfará a totlos, além de ser o 
mais prompto nas _circu:ustancias, em que nos 
achamos. Eu sigo a opinião de que o governo para 
tomar contas au intendente da policia, e chamar 
ao thesouro o cofre rl'spectivo, não p1·ccisa de lei 
alguma, porque a con5tituiç~o o dete_rmina b~~n 
claramente no art. 170. ( Apotado, apo&ado.} i\ ao 
só neste artigo, mas em muitos outros da consti
tuicão se vê que não ha autoridade alguma im
mtÍnc de uar contas de sua conducta. principal
mente sobre administração de rendas publicéls. 
(Apoiado, apoiado.) Considel'O pois que esta falta 
que tem havido, o asco ou de ommissão do governo, 
ou de má inteltigr:.ncia da constituição, . 
· Não é só mente neste ramo. mas em muitos outros, 

que o governo tem deixado de cumprir artigos da 
constituição ou por ommissão, 011 por m~ inlelli
gencia. Por isso eu julgo escusada uma lei para que 
elle proceda <• esse dever. e acho que com uma re
commendacão feita üm termos habds nós comc
guirerrios êste fim. TalvP.z est~·jn enganado, talvt!z 
seja mais legal o meio lembrado pelo Sr. Dias, 
ou pelo Sr. Vasconcellos, · porém estou que por mais 
diligencias que façamos já nlio poderá passar aqui e 
no senado. ( Apoiudo. ) Por conscquencia eu appro
'"o o parecer da commissão, e quizera que se pe
dissem essas informilções, mas que junl.ameote se 
recommendassc a observancia da constituicão rela
tivamente ao cofre da intendencia da pÕlicia e a 
outros quaesquer que _estejão fóra do t.hesouro. Eu 
mandarei uma emerHla á mesa. 

Tendo assim fallado, mandou á mesa a seguinte 

~< EMEND,\ 

« Que se accrescente ao parecer da commissão o 
recommE'ndar-se ao governo pela reparticãocom

. petente o tomar contas da repartição da pÕlicia .
Paula e Sou=a. » 

Foi apoiada; e saguio-se a Iallar. 
• O· SR.. · CusToDIO DIAS : - Sr. presidente, eu 

propuz· a abolicão da intendencia da policia, ou a 
sua reforma •. Quando cu fiz esta indicação, ·estava 
bem longe, assim como estou de propôr a abolição 
da policia constitu~ional e leg~tima, isto é, a ,po
licia dos povos . hvrt.s, propuz qu_e se e~tm
guisse essa ·pvlicia .de povos escr:avos ( apotCI;do, 
apoiado ) : esse tribu,nal horroroso, parente proxtmo 
do execrando, e abOQlinavel tribunal da inquisição 
de vergonhosa mcmoria ; Sr. presidente, não fique 

· nem o ·nome desse oppressor. d<?s povos, dessa au
toridade que se nutre das lagnmns, e do sangue das 
victimas, quo sacrifica aos. capric~os da tyranni~-
(Apoiado, apoiado •. ) .Quem e que nao quer que haJa 
uma boa policia'! . c . • 

Quem é que póde oppor-se ao-estabeleCimento ~e 
uma boa policia vigilante. e paternal, que proveJa 
a paz e segurança dos cidadãos, c ao bem estar dos 
povos? Ningueme tenho «!ito._ Porém quem p~derá 
tolerar em um paiz eonstltuct~nal. uma _aut?rtdade 
illimitada, que .não conhece ~mma .de SI !exs~ 1:_1e_m 
poder algum, CO !O . u~ cofre pmgue a sua d1sposiçao 

~59 

sem dar contas· a ningitern, prompto a criminar o 
mundo inteiro. solapando muito claramente a con
stituição, com uma roda de .innumer(!ves e5iliões o 
agentes, inventando todos os diasconspirações; c 
crimes, abrindo as cartas dos correios contra uma 
expressa prohíbição da constituição, e fazendo tudo 
guanto lhe .agrada, sem responsabilidade alguma? 
E póde haver leis, e ':ons:tituição emquanto houver 
uma semelhante autondadc entre nós 't 

Querem agora os senhores da commissão de le
gisl<~ção, que nada se fa,;a. que se espere por infur
rnaçi}es, e quando viráõ ella:; cá? Sr. president~. eu 
cedo do meu l""';jecto, e adopto este, que apre- · 
sPntou o Sr. Va5concellos, é mais simples e expe
dito. E proponho lambem que iguaes contas se 
tomem á junta do commercio, e a todos aquelle5, 
que administrao lJens publicos. Nada de contem
plações. senhores, a constituição foi. f~">ita para se 
observar, ter a constituição só em papel, e não ter 
é a mm;ma cousa. E' preciso que não andemos ás 
cegas. e que entremos nesst!S escondrijos, e saiba
mos do consumo, que se tem dado a tanto dinheiro 
da nacão. 

A "nacão, S;·. presídc.>nte, tem sitlo roubada 1 
( ApoiadÓ, apoiado) Tantos tributos, tanto dinheh·o 
extorquido a um po,·o inteiro só tem servido aos 
caprichos dos seus oppressores~ c só se tem appli
carlo á sua oppressão. E qul'rem ainda mais dinhei
ro: todo o dinheiro e pouco para elles ! Por isso é 
que lhes não agrada a constituição (apoiado geral
me11te }, por isso é que elles não querem caman 
dOS UCpUtadOS (apoiado, ap01:ado), por ÍSSO é que 
elles são nossos iniJUigo:;, P•ll'qne conhecem que a 
camat·a dos deputados uão tolera o despotismo, nem 
n escravidão dos povo~, neui o roubo da sua fnzçnda. 
(Apoiado, apoiado.) 

Terminada a discussão, por se julgar sufficieute, 
pt·ocedeu-se á votação, na qual se suscitarão algu
mas duvióas ácerca da ordem, que ~e devia seguir, 
c afinal obteve-~e o resultado seguinte : O .parecer 
sobre a indicarão do Sr. Dias de se abolir a inlen
dencia da policia, ou uar-se-lhe um regimento, foi 
approvauo em ambas as suas partes. O parecer 
sobre o projecto . do nwsmo íllus1re deputado re
lativo ás administrações das rendas da polcia foi re
.ieitado, assim como a proposla do St·. Souza 
Franca; a emenda do Sr. Paula e Souza foirelirada a 
pedido do mesmo senhor, e permissão da camara. 

Então perguntou o Sr. presidente, 1.0 se se devia 
imprimir o projecto do Sr. Dias para entrar em 
discussão, respondeu-se que não. 2.0 se devia re
duzir-se a projecto a resolução tomada sobre o pri
meiro parec~r, decidio;-se que sim. 3. o se podia 
adaptar-se a es!:e fim o proj~et_o ~o Sr. ~~a~. resol
veu-se que não. 4.• se devia Ir a commxssao o ne
gocio, para formar o projecto, venceu-se que sim. 
5.• finalmente, SP. á commissã,o dei~gislação· devia 
unir-se a de fazenda para este trabalho, decidio-se 
que sim. 

Findo o tempo da sessão o mesmo senhor deu 
para a . ordem ~o dia segn!nte: Lo continu~ção da 
discussão do proJecto de le1 para o eslabelectmento 
de cursos jurídicos. 2. o dita tio projecto sobre re
crutamento. 3. o primeiras, e segundas leitu!as de 
projectos e indicações, e apresentação de pare-
ceres. · 

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José Rica1·do da Costa Aguiar de Andrada, se
cretario.- Francisco Gomes de Campos o redigi o. 
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260 
Sessão e.U 26 de Agosto· de 18~6 

PR.&SIDEXCIA DO SR. PEREIRA. DA. NOBREG.l 

Fez-se_ a chamada ás lO horas da manhã, e acha
rão-se presentes 76 Srs. deputados. faltáudo por 
molestos os Srs. Chagas, Monscnhor Pizarro, Cunha 
Barbosa,. Pinto de Almllida, Bricio e Pinto du 
Lago. 

O Sn. PnESIDE:-õTE declarou aberta a sessão, e lida 
a acla da antecedente pelo Sr. secretario Araujo 
Vianna, foi approvada. 

Imrneãiata111entc pedio a palavra, ui:wuuu 
' O Sn. XAVIER DE CAnY.\LIIO :-S1·. pre>'idente, 
eu t~nho tle fazer uma in~icação, e quizera saber, 
qual é a occasião propria. 

O Sn. PRE!HDFNTE :-Na ultima hora a fará. 
O Sa. XAvtEn DE C.Un'ALIIo:- Então reser\·o-a 

para esse tempo. 
O .sa. PaEsmE:-<TE:- Porém, ~:;e é negoeio ur

gente, púde dc·claral-o como tal, e scfíÍ attendido. 
O SR. XAYJER DE c.,nvo~LHO: ~Eu o julgo ur

gente .•• 
O Sa. Pm"st_DENTt: :-Então tem a palavra. 
O Sn. XAVIER DE CARVALTIO:- Senhorc~. eu 

pertenço á prorin~ia da Parahyba do Norte, e posto 
que, como representante da nacão, eu de~a a\.\en
der principalmente Fo bem da nação em geral, com
tudo não devo deixar de propôr, e lembrllr nesta 
camara aquellas medidas, que tocão de mais perto 
a uma ou outra provincia ern particular, especial-

----men-te-iJÍiando destas medidas se não següír amno 
ao tc•da da naeão. 

Debaixo destes principias eu me proponho agora 
a advognr pet·ante este augusto congresso a causa 
da minha prcwincia, e vou }lropôr uma medida, que 
eu jul:;o neccssaria nas :!ircumstancias em que ella 
se acha. 

em que se acha, e a qúe a reduzit·ão as calamidades 
qu~ te~ sotl!ido; podendo pd!' eni pratica as medidas 
legJslabvas, que forem preCisas.- Xavier d~•·Car
valho. » 

Sendo esta indíca~o lída n-a,mesa, e julgada 
urgente, passou por 2a leitura, e.-foi remeLlida âs 
c<tmnüssões de constituição e legislação: e logo'teve 
a palavra ' ·· : • -i-

O Sa. C.\STRO E SIL\'A:- Não menos conside;~
cão m~rece, Sr. presídent.P·, a província· do Rio 
Grande do Norte. que tem soiTrido iguaes flagellos, 
como foi bem patente o totlo o Brazil, e nenhum 
dos illnstres membros desta camara ignora. 

Esta província não rende actualmente pl\raas suas 
del'pezas; po.rque o producto do páo Brazil, que 
deUa se expot·ta por conta da fazenda publica, não 
reverte para ella. Todos sabem que além desle pro- 1 

dueto, po•1co ou nada avultão as cutras rendas da 
provincia, e daqui vtm não chegar a receita pata: a 
despeza. · '---_c :-- · · 

Porém uma vez que reverta o valor dessa expor~ 
taçãu, 011 ao menos uma parte 4elle, jã haverã • 
recurso para fazer face ás urgencias da província. 
Não seria exorbitante que se laxasse um valor para 
cada quinta\ de páo Brazil, por exem11lo, de lOS rs. 
e que este valor ficasse nus cof1·es da província ; e 
assim püsso afian~ar que haveria dinheiro para as 
despezas indlspen-,aveis doUa. Eu aqui tenho uma 
indicação para este fim. 

Dito isto leu a seg:uinte 
<< INVIC.l'JÃ_o ____ _ 

-~roponho que se appliq11e a disposicão do de-· 
ereto de 16 de Abril de 1821 ao produêto do pão 
.BrJ~zil, que o governo mandar exportar dà.provincia 
do RIO Grande do Norte, ou dar-se-lhe logo o valor 
de lOS réis p\lt quintal, qn~ dallí se cJ.portar. ~ 
Cw;tro e Silva. » 

Sendo esta indicação lida na mesa, foi julgada 
urgente, e depois de feita a 2•l~>itura, foi remett1da 
á com missão de fazenda. 

Ten-do então,lugar o expediente, leu o Sr. secre .. 
tario Coslil Aguiar estes Lgf#::_~ 

A provincia da Parahyba do Norte, setih()res, 
acha-so em um tal estado de abatimento, qne sem 
um · grande auxilio tarde recobrará o seu antigo 
esplendor. Tendo sido p•n algum templl o the_at.ro 
da guerra, e a victitna dos partidos d~s~c 1820, so- 'z":.c~-

breveio a fome, e a peste, que reduzll'ao a sua po- OFFICIOS 

pulação ta\veza d~us terços do que d'antes e!!l· « lllm. e Exm • .Sr. -Ein consequencia do
1

ritnci0 
Porém, Sr. prBstdente, todos estes males Ja esta- de V. Ex. de 18 do corrente, que acompanhõ'u are

rião sanados, ou pelo menos minorados, se acaso Iação dos pa·peis · relativos á provincia Cisplatina, 
uma boa admhüstracão, e um governo sabio e pa- que a c.amara dos dt>putados exige, remetto áV. Ex. 
terna) tivesse emprégado as providencias. que re- urna .copia de observações e apontamentos sobre os 
clama vão as circumstancias da provinda. Mas infe- defeitos . e abu.~!lS da admimstração da .. justiça . na 
Iizmente não tem acontecid() assim~ a administra- província sobredita~ e das rerormas, de que é sus
cão provincial não tem contribuído pouco para ceptivel, ~s quaesforão remettidas pelovi!lcondeda 
ággravar os seus males. ..... Laguna em officio de 12 de Março de 1825, que· 

Eu não accuso ningnem. Sr. 1>residente, mas posso lambem vai por copia, e bt>m assim as dos decret.os 
affirmar sem receio, que, se a administração cónti- de 18 de Maio de 1825, que suspendeu provísoria
nuar como até aqui, e se o governo não tomar mente as formalidades,- que garantem a liberda().e. 
effieazes medidas para salvar aquella provinda. a individual, e de·2o do referido inez fazendo extensr.::: 
sua ruína será certa. - vaco a todos os paizanos réos de rebellião daquella 

Por este motivo eu apresento agora esta indicação· província as commissões de mar e terra, mandadas 
reservando-me para offerecer outras, que eu julgo crea\· para sentenciat' os mi\itares de uma e oulrà 
indíspensaveis para 0 mesm() fim. classe; pois estes papeis, que dizem respeito aos 

ns. 5° e 6° da mencionàda relação, que V. Ex. me 
DepQis de assim fallar leu, e enviou á mesa esta remetteu. são os unicos, que se • acbão nesta secre-

« INDICAÇ;\:O tarià de estadodos negocíos da justiça. . · 
cc Deus guarde ã V. Ex. Paço, em 25 de-Agosto 

cc Prop·onho que se autorise o governo a applicár de 1826 . ..;_ Visconde de Carti"eUas.-Sr. 1osé lU
á província da Parabyba do Norte os auxílios, que cardo da Costa 'Aguiar de Andrada. '»:_ Foiremet
julgar .. convenientes, a levantar-se do abatimento tido á commissão de constituição. · 
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· SESSAO : EM··-~.J>E :-AGQSTO DE -1~~'-'i~if: ' ~":"' - · ·261 
« IUm. e Eml. Sr.-Por ordem de Sua. Mages- . - ~ Crear-se-hão do~~ 'Jr~ó~ de Stienciasjuridica5, 

tade o lmperadnr remeUo á V. Ex., · para o levar élO e sociaei!, . um .. em S. Paulo • .outro em Olinda, em 
·conhecimento da câmara dos deputados, a· repre.:: que · se ·ensinarc:íõ : c-direito ·-natural; publiéO~ ó · das 
sentação inclusa dos moradores do termo da villa gentes, direito patrio civil, e criminal; theoria· e 
de Nazareth de. lfrilpicurú de Cima Julgado de Geri- pratica do processo, direito publico · ecclesiastiço; 
moabo, em qu~i~tJem. que desattendida a supplica. dil'eito marítimo, e commercial, historia da legis
qrie . se diZ fiiera ~á camara da cidade de Seriipe, !ação patria, direito político, e analyse da consti
fiquem pP.rtcncP.nde a dita villa A julgado á provin- tuíção patria, eco::omia política em todas as suas 
cia da Bahia, pelas razões qufl allegão. . partes, e diplomacia. " · 

a Deus guarde á V. Ex. Paço, em 25 de Agosto ·a: A ordem do ensino destas materia~ será distri-
de 1826. -José Feliciano Fernandes Pinheiro.- buida por agora pela congregação dos lentes, com
Sr. José Ricardo. da Costa Aguiar de Andrada. ,, - tanto que ó curso não exceda de 6 aonos, e que em 
Foi á commissão de estatística. cada anno h~jão duas cadeiras. Esta ói'itnbuiçã.o 

Entrou-se na I• parte da ordem do dia, que era a será cla!<sifieada de modo, _que os prilUeiros 4 anoos 
cootinuacão da 3• discussão do prujecto dP. lei para co111pletem o estudo do júrisconsullo, e os 6 annos 
os cursos 'jurídicos, adiada da sessão de 23 do cor- inteiros o do homem de estado. 
rente. « Ao art. 2,0 

O SR. SECRETARIO Cosu AGUIAR leu a redaccão u Em lugar de 10-scjão 12:-e em lugar de 
feita. pela com missão de instrucção publica, apresên- 5-6. 
tada,: na"sessão de 18 deste mez, 'bem como as ernen

. da~_ offerecidas na dita sessão de 23 pelos Srs. Cle
. mente ~ Pereira, Luiz Cavalcanti, e Lino Coutinho. 
Rompeu-a discussão com este discurso 
o ~sa. PAULA, E SouZA :-Senhores, muito se tem 

falladó sobre o 1° artigo deste projecto, c i•í muitas 
reformas se lhe tem feito, sem que comtudo eu me 
possa dar por satisfeito com o que se tem ven-
~~ . 

Talvez pareça isto oi mia confiança em minha ca
pacidade ; · porém, senhores, ·eu sinto muito pelo 
contrario, e a razão porqup. eu não subscre\·o volun-

-tar-iamente á distribuição, que neste artigo se tem 
feito. das materias appruvadas, não nasce de outro 
principio mais, do que da pouca presumpção, que 
tenho das forcas, e da intima convicção de que esta 
tarefa é ·mais" propria de um collegio de sabios dedi
cados tão só mente a · este genero de trabalho, e di
rigillos pela p-ratica, do que de uma assembléa de 
legisladore:;. 

Eis o motivo porque eu já manifestei o meu voto 
para que a distribuiclio destas cadeiras se deixasse á 
congregação dos le'ntes; e hoje insisto na mesma 
opinião. · Acaso offendere.i a delicadeza dos illustres 
mêültiros desta camara, avancando semelhante pro-
posiÇão? Não por_ certo. • _ 

Por" ventura os Illustresdeputados, que me ouvem 
terão a presumpção de regular esta materia com 
melhor acerto, do que uma collecção de homen:: 
de profiSsão, e dados unica e ossencialmente a esse 
trabalhQ ?-Parece que ningueni me dirá que sim ; 
porque. esta; camara ' .tem a sua attenção dividida 
para milhares 1le obje_ctos_, sobre que ~em de legis
lar. ,[)emais, senhore.s, os legisladores, conhecendo 
esta :verdade, sempre commeLterão certos trabalhos 

. seientificos a homens dados em particular a esses 
ciercicios,' e proprios da proüs~ão. · 
· . Com esta: razão fundamento uma das emendas,. 

::que vou apresentar; e seguindo na mesma mataria 
·: expenderei os outros motivos,< que Lenho para me 

apartar alguin tanto do mod_o de pensar, que geral-
''mente se iem maoifestaào neste augusto con-
gresso... . . . , 

O. illustre depu ta do _continuou_ a or~r po~ algum 
tempo em voz tão ba1xa, que nao fo1 ~uy~do pelo 
tachigrapho; e tendo co.ncluido o seu disctuso_ en
viou .ámesa esta 

« EMENDA. 

a: Ao art. 1• salva a redacção . proponho: 

« Ao 3° artigo • 
<< Sen·ii·áõ interinamente de estatutos os do vis

conde tia Cachoeira em tudo em que não forem al
terados por r.sta lei (poderáõ porém se1· alt.nrados · 
o lguns dos seus ;u·tigos pela congregação dos lentes 
quando assim lhes pareça indispcnsavel) ficando 
igualmente encarregada a mesma congr<.>gaçi'o de 
formar um plano completo do estatutos quanto an
tes, para o · submcuer á deliberação da assembléa 
geraL 

<I .Ao 4° artigo: 
<< Ao termo-desem bargadorcs-accrcscentc-se

das relações, 
<< Ao 6• artigo : 
11 Os lentes farão escolha dos compcndios de sua 

profissão 011 os arranjaráõ, não exislindo já féitos, 
comtanto que as doutrinas estcjão de accordo com 
o systema jurado pela nação. Estes compéndios de
pois de approvados pela congregação, serviráõ inte
rinamente (suhmettendo-se porém· essa escolha á 
deliberação da assernb'éa geral):. e para isso serão 
impressos pelo governo, competmdo aos. seus au
tores o privilegio exclusivo da obra por· dez annos. 

(( . o art. 7° seja supprimido. 
<< Ao a!'t. 8•: 
« Os que frequentarem os primeiros quatro.annos 

serão bachareis formados; e os que frequentarem 
lodos os seis, doutores: competindo a uns e outros 
as prerogativas concedidas pelas leis. . _: 

<c O art. 9• seja supprimido.-Pa11l.a e Sou:ta-. » 
Foi àpoiada e. seguirão-se a fallar . . . . 
o Sa. Soua. FRANCA: - Sr. presidente. esta 

emenda não póde ser admittida. Propõe-se nella que 
UMJa ·congregação de léuie:; ~siaueleçá a unleill do 
ensino e a distribuicão das ma terias; mas esta con
gregação ainda 11~0-P.Xiste, ainda não temos OS ele-
mentos de que ella se ha formar. . - . . 

E' como se J!ropõe qu~ ~m {!orpo que nao ex._1~l~J 
e· que só depo1s desta lele que ha de appart 
encarregt~e de semelhante ma teria? . -~d . e fossem 

Se já houvessem esses lentes nomead9rtr a pro
de reconhecido merito, ,ta}~ft ti:ves.-A.Ju· ainda os 
posta do honrad().-.."l'liA·::_E · · · . · 
não temos, ':ot.ct~úla e Souzau:'elo contrario apoio 

O Sn.R· ~om os meus princi~lo~r!áeem _que_ellã 
a em... · J . ~~pendidos se 66 · ·· · 

}' 
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a este ~espeito·: .qu_cr elle, ~oliformando-se,coin os 1 exequivel. no caso • em que nos .a~b~os? :Nós J:r.!l
artrgos · que se· achao approvados~ que a ordem do tamos de estabelP~~r dous cursos J~J1CO§:'tada um 
ensiu.o' sPj~ . din.·gida. pela con~regação ~os lent.es • . d~Uês ha de .compOr-se. de. vari~s cad ... ei.ras·· .. · qu .. e se 

. ,. A isto <ippoe-se. o nobre preopmante, dizendo que hao de succeder umas ãs outras; cada.uma ba de ~ 
não hamestres; pór_ém esta_ razão não obsta. • tér o lente respectivo : e en~o' s~·depois ·de no~ea- . 

Crêão-se os cursos, nomeao-se os lentes; e como I dos todos esses lentes é que selia:.-d~ ·sabt.:r. a ornem, 
esta nomeacão é anterior ao ensino, logo que elles em que ellas estaráõligadast·Ent.retà_nto v~;;se · per
estiverem réuriidos. estabeleceráõ a distribuição ~as dendo a despeza dos ordenados ~·de outr(Js;opjectôsl . . 
ma terias e a ordem·das licões. . E se não forem logo nomeados tod.os os:lentes:t ,_ ,.,, -

-· Nisto __ .n!·o-_ha difficuldâde alguma. Qua_nto ma!s lsto, Sr. presidente, admira{Ui,~_ . : tárii~~:~~âis. 
que as razoes em que se funda a en:enda _sao conv1.., quanto 9 principal empenho que;Sê~ :manirestado 
centes_, porque estes home!ls todos !nstru~dos n~~sas nesta camélra, tem sempre sido,-pára .que·estes est.a
matenas c'que devem ensmar, estao maiS hab1hta- belecimentos principiem quanto àrites. :A.té houve 
dos para julgar da orde_m em que dellas _se ha de quem propnzesse que se creassem'logo as· aulas de 
tratar, do que nós que ~ao temos ess~- umco fim a direito m.tural e de direito publico, para -abrirem o 
que nos dediquemos; pois supp~st-o hajaO n~sta ~a- curso no anno que vem, e qne depois se creassem 
mara membros versados em dlfferentes sCiencias, as outras aulas. 
todavia nem todos.!'abem tudo. _ . Se prevalecesse a opinião do Sr. Paula e Sôuza 
U~ ~em conhecu~e~t~s mathematico~, outro ec- não se poderia abrir o · curso senão depois de M~ · 

cles:a~ticos, outro JUtldicos, ou~ro melhcos, etc., 0 meados todos os lentes. e depois que elles fizessem 
que n .. o aco~tec~ em um <:ollegiO de homens da~os a distribuição das cadeiras; o que não deixaria de 
ã mesma sctenCia e a~phcados ao _mes!llo fim · e levar '(leio menos um anno depois da publicacão 
esta é uma segunda ra~ao de conveme~cza, porq~e desta lei. . · • 
estou· certo que havera ·entre elles maior attençao_ . - Portanto eu mo pronuncio contra o 1" artigo da 
do gue ent.re nós. · · · d d s p ula s Q t · · 
. ·Não é nas grandes assembléas que se debatem efef a 0 r. a e ouza. nan ° ao·ma1s con-

planos complicados: isto pertence ao gabinete dos v re • . . . _ . 
·sabios, longe do estrepito das discussões. Aqui a pu- O SR. BAPTISTA PEREIRA :-A razao_ da demora, 
rão-se ma terias propriament~ lE'gislativas .. Demais, de. que se l_e~_bra o honrado membro, n~o d~stróe a 
senhores, os lentes têm um particular interesse no J!liDha opm~ao, · p01·que a demora é mentavcl,_ o 
desempenho dos seus deveres, e isto .os estimulará sempre a deve haver, sem- que a poss_amos :erevemr. 
a pesquizar mf:'lhor este assumpto. Bast:~ que !lOS lembrem.os tle q~e . amda nao tew_os 

Quanto á differença de 4 a 6 annospara aquelles os compend1os, e que · estes hao de ser propostos 
que se quizerem habilitar como magistrados ou como pelos lentes. . . . . . _ . • · 
diplomaticos, approvo a emenda, pois sempre foi A despeza· t~m?e_!ll é meVltavel, porque amda que 
esse 0 meu voto. · _os cur~os prmc1p1em pelas aulas do 1° anno, por 
··Embora seja · muito ulil o estudo de ma terias po- nà? .l:taverem ainda estudantes para os anno~ se

liticas, estou certo que o juiz não precisa dellas para gumtes, com tudo os lentes desses annos segumt~s 
julgar, nem o advogado para advogar. devem ser nomeados logo c~m os do 1° anno, nao 

Será . bom que saiba essas sciencias, mas para só -pa~a preparar os compend1os, mas ta.mbem: para 
applic_;n· as leis aos factos não as acho necessarias. ass!st1r aos exames. desse 1° :mno, . e mtervl.l' nos 
Demais devemos auender ao motivo primario por- mais actos do colleg~o. · · . . . .· 
que se tem adaptado este projecto, que é a necessi- Port~nto, Sr. preszdenle, po~ f!Jais dzhgenc1a~ que 
dade de termos homens para a magistratura. . . · se façao, nem se poderã e'.:Ilar ~demora, nem a 

Ha além disso o1,1tras razões que já forão por mini ~e~p~za com os lentes e .mais · ,,bJectos dos cursos 
ponderadaS:: todas as doutrinas in_dicadas neste pro- JUndi~os: essa d~mora !e da naturez~ das t;~ovas 
jecto não se podem estudar perfeitamente em 5 an- creaçoes; e por Isso oao obsl~ a _razao dada pelo 
nos, porque eu não posso admittir que se limitem honrado membro; que_ se oppoe a emenda do_ Sr. 
a meras ?efinições: não bastão princípios gera és: é Paula e Souza. · ·.· · . . · . • 
necessano entrar alguma · cousa no fundo destas O Sa. CHALCANTI DE ALBUQUERQUE :~Eu · apoiá:rel 
doutrinas. Por consequencia approvo o accrescimo a emt:nda do Sr. Paula e Souza com uma unica res
de mais um anno. · - triccão. Na verdade a lémbranca deste senhor· é 

Quanto porém á reforma dos estatutos, segundo filhã d~ um pensar profundo. • · · . · . '. . 
a emenda do Sr. Paula e Souza, não convenho. Que Nínguem melhor do que os proprios lentes que 
a congregacão possa á proporcão que fôr ensinando hão de explicar as doutrinas destes dous cursos po
e .conhecena.o os defeitos "!los· estatutos, propôr as derá distribuir as mesmas doutrinas pelos annos ~ 
refQrmas necessarias á sanccão do corpo legislativo, lectivos: porém nem p~r isso detxa de ter lugar a 

-concedo.; mas que os lentés os' vão reformando ar- reflexão do Sr. Souza França; · pois se para se fazer 
bitrariamente, e pondo logo em pratica essas refor~ esse arranjo das disciplimís, se esperar pP.la . nóineoá.
mas, n~o admittirei nunca : isso irá abrir a porta á ção de todos os l~ntes, grande deverá ser a demora7 
todas as classes de abusos e arbitrariedades, o que e por con:::eqnenc1a a perda de tempo e da fazenda 
muito ·convém prevenir. . . publica. · · · · 

Convenho ·p~rém na idéade· servir de secretarj.o Demos que para as cadeiras approvadas:em cada 
. um dos . substituto:;; po_rque elles n~m sempre sa9 curso sao necessarios 12 lentes prop.rietarios e seis 
occupados, ~ podem m_mto be_m ser.VU' aquelle em: substitutos: já temos 1~ lentes, e .com~ o~ cul'SO's 
:p~go: e ass1m ec~~o~Isamos alguma despeza , De- são 2, dobrado~ste nomPro. · t~remos 36Ientes~ Ora 
bau:o destas cond1çoes voto pela emenda do Sr. Paula .aonde iremos nó-s buscar. jã 35 jurisconsultos habeis 
e'Souza. · · ~ · . . · pard serem norQeados lentes destas academias! Nós 

O SR. SouzA Ful'içA:~E' muito bom o queacaba os ha'\"emos de ter, porém com algum vagar; já é 
de dizer o honrado membro; porém pergunto eã.: é· impossível. 
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263 
· A' vista disto eu te~h.o imaginado um m.eioi'CJÍle ! No ~: anno vem a analyse das constituiçÕes todas 

me parece que concilia o plano lembrado pelo que eXIstem. Parece-me que .ncmse:deve gastar 
Sr. Paula e Souza com a bem fundada objeccão do !empo _et~l. procurar argumentos para demonstrar a 
Sr. França. · . · -- • Im~esstbdtdad~ de realisar·cste plalló{,f; . 

Crei~ que nomeando-se j<í 6l~ntes proprietarios e C..:~ mo podera um professor analy'sru· em um ano o 
3 substitutos para cada academia, o que não é di fi- lect~vo todas as cun~li.t~ições, que rege~ differente~ 
cil, poder-se-ha muito bem conseguir o que propõe naçoes no mundo CiVJlJsado '! Não sera bastante a 
o Sr; Paula e Souza; porquanto desses nove homens ana_lyse da no~:;aconslituição ? ·(Apoiado.) > ,~ . 

forma-se a congregação, que ('Dl pouco tempo apre- Eu _IJr~·~orm p~rtant_o uma aula para a analyse da 
sentará o plano da distribuiç.1o das cadeiras. con_slltUJçao do 1m peno. (Continuou ·a: ler.) 
~st~s 9 lentes P<?dem dar principio ás aulas dos . No 4° anno eu ni1o sei para qtte se faz està:'dis

pnmeJrOs annos designando os compendios, e pro- tmcção de direilo11wrilimo ecommercial: sãodiver
]JO!'!t1fJ o ma~~, q~!e !!ec~s~~1rio f•) r: ~ 4j'='l~o!s s~ !!~- ~ce rnmf:~ de !~.;islução p:tt:-ia, quo S<' comprehen
mearáõ os out:-os lentes. d~m. deb_atxo da ex pressão direito civil patrio. Se o 

Não convém nomear todos juntos: é'bom que chslmgulrmossegundo os dill'erente5 objeclos,então 
haja escolha; do contrario teremos occupando as ca- podemo~ n~ultiplicar as especies, e accrescentare
dciras homens incapazes. Este é o meu modo de mos o du·e~lo r11ral, o diréito orphanologico, ele., 
pensar sobre o ponto controverso: qu:mto ás mais etc. 
emendas do Sr. Paula c Souza, ett estou conforme e I>orém isto não traz utilidade alguma .real: tudo 
as approvo. é direito patrio; e a unica disiinccão que devPmos 

.O Sa. GARCIA DE ALliiEIDA :-Se eu tivesse estado admittir, é a do direito civil e êriminal, porque 
presente· á discussão deste projecto, talvez me apresenta caracteres bem differcntes cada uma destas 
achasse mais habilitado a fallar sobre o seu plano: especies. 
entretanto como a materia não é de todo nova para Eu adopt.o, com o projecto, a denominncão de 
aqnelles, que têm f•·eqtwntadoas aulas de uma aca- d!·reilf!pati·io; porque ait:ttl!J- que realn_1ente sêja lC· 
demia, animo-me a · ex pôr o meu juizo sobre ella. gtslaçao d::• uma n11ção, hoJe estrangeira para nós, 

l,arcre, Sr. presidente, que um destino ad\·erso todavia nós a temos nbraçat!o proYisoriamcntc Cl•mo 
se tem opposlo ao estabelecimento de <'Stolas deste nos~a. e ha scn· nossa emquanto se não organisar 
genero no Braz i!, estabelecimento aliás tão neces- outra, que venha a ser propriamente nossa. (Tornou 
sario, tão essencial depois da nossa indr.pendencia a ler.) 
política. Falia-se aqui em pratica forense; e eu quero que 

Lembra-me que a assembléa constituinte tratou se entenda comprehendida nesta expressão a pratica 
tleste assuinpto, e par·ece-me que chegou a decretar do juizo por jurudos. 
duas universidades, uma paraS: Paulo e outra para . A c~nstituiçao nos prometteu este grande bem; 
Olinda. é prec1so quo nos preparemos para o receber; e 

Porém este projccto gigantesco, desproporcionado portanto convém que na aula de pratica se vão !a
aos meios, que o estado da nação offerecia, não se zendo os ensaios para facilitar esta fórma do juizo 
poucJe reahsar; e segundo o meu entender, o plano, no nosso fôro. 
l{Ue agora se guio esta camara, formando cursos ju- f.u no 5° anno não admi l.tiria estas cadeiras;· quê 
ndicos, em lugar de pomposas universidadrs, além estão todas comprehendidas na economia politica. 
de apresentar l'antagens mais solidas, trm de mais Que a sciencia da administração, e das rendas pu
a mais a cirumstancia de offcrecer toda a facilidade blicas, se não a economi.1 politica applicada aos ra
na sua exccucão. mos da administr2ção publica, e ás rendas do es-

Debaixo deste ponto de vista, a principal co usa tado 'l -· 
que _tenho a notar neste projecto, é certamente a Portanto supprimiria estas cadeiras, por ociosas. 
sueeralJundancia das matarias, isto é, das doutri- e remo,·eria o estudo de economia política para 
nas que se querem abranger em cada uma das aca- outro anno. Tambem escusaria a cadeira de diplo
demias, as quaes infallivelmente vão difficultar a lllatica, e estatística; sciencias, que se não apren
sua pratica, além de não caberem, segundo me pa- dem em aulas, adquirem-se praticando. 
rece, no curtoespaco·de-5 annos. Todavia se a camara assentar que se de1•om dar 
. · Fallarei /portanto· sobre este primeiro artigo, e algumas noções destas doutrinas, quanto -a mim 
verei se posso propôr uma emenda que o reduza, mclramente praticas, nesse caso en proporei que se 
supprimindo algumas- doutrinas menos essenciaes reservem para constituir um sexto anno, e fiquem 
o. um jurista! depois tratarei da distr!buição das rr.sel'Vada.s para aquolles, que·se destinarem a essa 
mesmas doutrmas, e da ordem das cadeiras respec- cal'reira; pois não sei porque motivo ha-de ser obri
tivas: gado a esses estudos. o. que so pretende habilitar 

O primeiro artigo do projecto diz: (leu parte dn pã1·a a advocacia. e magistratura. Admiua-se em
artigo,) Eu acho, senhores, que só a cadmra de di- bora um sexto anno para o gráo de doutor, e sejão 
reito natural é mais que sufficien te pàra encher um essas nulas collocadas no sexto anno: porém não 
ànno lcctivo: accrescentar-se-lhe a cadeira de di- acho razão q'-!c aquelle, que não pretende sor. diplo
reito das. gentes faria com que se não aprendesse mata, seja obrigado a dar-se a esses estudos, dei
nem um nem outro direito; e por isso quizera.que xando pot· isso de habilitar-se melhor nas matarias 
se reservasse o direito das gentes para o 2o anno. puramente jurídicas. 

Não.jnlgo ter lugar esta segunda .cadei~a para os Eu offereçoUJna emenda a ver su agradaácamara. 
Principias gemes. de ·legislaçã-O. -Estes P!incipios Com tudo de,·o desde já manifestar 'lu e o meu prin
achão-se no direito natura1: são aquelles princi- eipal desejo é qtte passo i:> p1·oj~cto, ain~a que-na 
pios .immutaveis da:justiça. universal, applicaveis a sua organisa'ç.io se possão notar defeitos: o. ponto 
todos os paizes e a todos os tempos. e-que devem está om termos destes estabelecimentos, que são tão 
servir de guia ao legislador na formação das leis. uteis, e necessarios ! (Apoiado.) "';; ,. ··· 
Isto portanto é do direito natural. Vierão então á mesa, e forão 1ida5- as·tseguinic:ls 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:58- Página 5 de 13 

··· ... . 

sESs.Ao -~ 26;~1Jt :·AGQ..sto ,.:DE ).82õ 
t1 EllENDAS l;tção· nó {ioder absoliito dOmonarcba T Que.demons

tra quasi todas ·as tMses pelos princípios dalegis-
. « Para. o. estabelecimendo de cada curso jurídico Iação romana T lsso nunca. _ _ ___ -- _. __ . 

serão desde já creados . 6 lentes e 3 substitutos. os Po1tanto é neccssario que os lentes; e lentes mui
quaes rcunído(em congregação. ·prcsídida pelo mais to ~abios, vão fazendo as suas postiUas, ou com
graduado, porão em aclívidndc as cadeiras, a que pendios._que quanto a mim não difTerem, senão em 
se proporcionarem discípulos. e executaráõ as _de- uns serem impressos, e outros maouscriptos. Sen
mais obrigações, que lhes ínc111nbe a presente lm.- do os lentes, como é de sup-pôr, h~mens babeis, e 
O deputado ~Hollamda Ca'Valcanti. » amantes da boa reputação, e de esperar que não só 

« Lo amíõ~-1• cadeira.-Uireito natural. no mcthodo do ensino, mas lambem !')a distribuição 
· cc · 2~· Cadeira.-Economia política. das materias, atinem melhor, do que nót:, que temos. 

11 2.o anno.-1• cadóira.-Dircito publico e das a nossa attenção dividida por tantos objectos, . e tão: 
te dilfcrentes. 

ge~ 2~; Cadeira.-Direito publico ecclesiastico. Eis aq_ui os motivCJs, yorque me agrada a emenda 
u 3.o anno.-1• cadeira.-Direito ci\'il patrio. do Sr. Paula e Souza. 
« 2.• Cadeira.-Historia de legislaç.io nacional. Tambem entendo que 4 annos bem aproveitados 
cc 4.o anno.-1• cadcira.-Continuacão do direito bastão para estas doutrinas; pois não admilto a · 

civil patrio. • proposição aqui emittida, que só para o direito na- , 
« 2.• Cadeira.-Direito patrio criminal. tural apenas chegará um anno.- Eu sustento que 
cc f>. o anno.-l"catleira.-Analyscda constituição o díreit(J natural se póde aprender em 4 mezes: e 

do ímperio. aquelle que nesse tempo o não souber, não o sabe-
« 2.a Cadeira.-Pratica forense.- o- deputado _ rá em 10 annos. · · 

Garcia de .Almeida. » O ponto está que _ o estudante tenha a sua razão 
Não forão apoiadas conforme 0 regimento; e con- desenvolvida nos preparatorios, e que não seja fati-

tinuando a discussão, orárão gado com t.antas definições. e muitas cousas inuteis. 
com quo os mestres se entretem, ou par ostentar 

O SR. AutEIDA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, erudicão, ou por mão systema de ensino. Se se sou
eu apoiei a emenda do Sr. }Jaula e Souza, porque ber einpregar bem o tempo, os 4 annos chegaráõ* e 
estou convE-ncido de que aos lentes é que propria- sobrnráó. 
mente pertence a distribuição das cadeiras, que a Não me posso porém conformar com a idéa de 

. lei designar. Ha além disto uma razão mui forte, e dílTerenca entre bachareis c doutores. Se osjuris
que não sei se tem refutação: vem a ser a falta total consultÓs se destinns:em unicamente a sel'vir os lu
dos com pendi os. gares de juizes de fôra. subserev~ria a esta opinião; 

Nós não temos livros, por onde se ensinem estas porém . estes homens passá o destes a outros luJares 
doutrinas, e não haverá ontro remedio, senão usa r-se c empr~gos, até chegar ao supremo . tribunal de jus
de po$tillas nos primeiros tempos,a_lé seoorganisarem tica. ou a · outros grandes empregos do estado;_ a 
os compendias. Ainda mesmo para o estudo do di- pÓrque se não hão de habilitar desde logo para 
reito patri(l civil c criminal nós não temos compen- elles? -
dios cxactos. Se acaso se adaptasse o · mc\\\odo da Sr. presidente, cu ainda me animo a dizer que para 
universidade de Coimbr(l, então eu rliria : que não ser um bom advogado precisão-se tantos conheci
houvesse tal curso jurídico. Um estudo baseado mcntos, como para ser um bom juiz I Se acaso nós 
todo no direito romano~ apropriado ás circums\.an- vemos tanta desordem no foro, deve-se em grande 
cias de Portugal, e muito mal apropriado, não póde parte ao engano dos clientes, que em lugar de pro
servir ao Brazil, que hoje é regido p.Q.r uma consti- curar um sabio, e honrado advogado; vão-se ent.re-
tuição liberal. (Apoiado. apoiado.) ~ gar cegament::l nas mãos de umrabula ignorante--e . 

Eu desejo que se ensine direito civil- e criminal, máo. (Apoiado, apo_iado.) , _ . . __ . . 
verdadeiramente patrio : isto é. a legislação portu- Os advogados devem ser imitadores de Ctcero, q11e 
gueza . adtlptada interinamente, mas explicada. _e reunia profundos conhecimentos, honra:,. e eloquen
modlficada pela nossa constituição. (Apoiado.) cia: não devem ser meros citadores de texto~. e en-

E' verdade que no Iabyrictho, em qne se acha redadores do fôro; porque assim em lugar de fazer 
actualmente a nossa legil'lação, podemos afmtamen- bem, fazem mal a seus clientes~ . _ ., __ 
te dizer que não ternos direito patrio, nem 0 tere- Portanto facilite-se neste curso juridico a Jacqui~ 
mos, emquanto se não organisnr um codigo, que sicão dos melhores conhecimentos. tantojuridi~Olõ, · 
seja sónosso; e por isso difficultosa será a empreza como políticos, para termos bons juizf'.s, bons àdvo
dos que se yropuzerem ler em taes cadeiras; po-' gados, bons legisladores. (Apoiado, apoiado.) . - · · 
rem nem por isso so deve deixar de pôr em pratica Não se faca essa differenca de bachareis e dout~ 
os . meios po~sivcis para e)$plic.ar essa legislação re!\. Eu não "conheço i;abios· e meio sabios. . . 
existente, segundo os luminosos princípios recebi- O Sn. LINo Cov"'l'INRo :-Cada vez qne se trata 
dos entre nós. deste -projecto: apparecem novas emendas, ' umas 

Nesta conformidade·yarecc-me que o ensino de sobre outras, de sorte-que a mesa ·é um viveiro de 
direito patrio só poderá ter lugar depois da analyse emendas, nem sei como nos havemos de haver com 
da constituição, porque a lcgi~lação. que nos rege, ellas ! · . · .. •. -
não deve ser fundada em outros princípios ditTeren- Eu me levanto, . Sr. · presidente; para impu~nar 
tes daquelles, que a nossa lei f1mdamentafreconhe- - esta- ~menda do Sr~ Paula e Soüzà-: pàrece+me que 
ce, e approva. · ella>. se : ~jrige contra a decisão da camara.> :- '· 

Ouço dizer que ba com pendi os: onde 'f Os senhó- ' A catilara determinóu,que a cômí:riissào · marca5se 
res, que isto affirmão, indiquem-os. Os que ha de ·os annos d«3stes cursos academicos, e por elles dis:- : 
direito patrio, eu não posso adrnittir de maneira. ,_tribuisse as doutrinas - approvada~. ' E,·se isto já' e~tá. 
alg_uma. Pois ha. de se adop1ar em uma academia no determinado, como apparece agora uma ~menda, 
:Brazi!,_um compendio, qne fundamenta todaa.legis- • que destróe esta deliberação : dà· camata:; • propond~ 
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que . • congregação dos lentes seJa encarreSada:. t'lessa separadll!Dente; po~s dizendo-se éeon.omia_ política, 
tarefa! Além de que ao mesmo tempo que o i11us-' tem-se ditO tudo. · · . _ , _ . ' -" : . 
tre deputado qU'er deixar este trabalho aos lentes em _ Se~Qndo ~nno, direito das gen~s ~ diploináeiá: 
congregação, assigna seis annos para o curso com- nao e exorbi_!.ante,_por~u': estas seienclAS a -pouco se 
pleto ; no que eu noto· alguma discordaneia. Isto estendem, sao muito limitadas, e podem se ensinar 
não póde ser admittido, Sr. presidente: contra as em uma só aula pela mutua dependencia, que eu
decisões da camara não se admittem emendas. . • Ire ellas ha. Segunda cadeira, princípios de legis-· 
os~. PAULA E SOUZA (interromp~ndo) :-Podem- lação universal, e analyse da constitmção. o que 

se propôr em~ndas contra o vencido, com tanto que eu quero é quese analyse, e explique a constitwção 
sejão apoiadas pel~ terça parte da eamara. Assim do imperio; poréiJ! se a camara_assentar _9ue seja 
sempre 50 tem praticado. outf!- _qu~?-lquer, n~o mo opporet. O que nao ·posso 

L C. admlttir e a cadeira de analyse de todas as con-
0 Sa. IMO oum.'llo (continuando) : - Parece- stituíções: isto é um impossível. 

me que as emendas na a•· discussão podem destruir Terceiro anno, 1• cadeira, direito civil patrio, e 
uma ou outra ma teria, que não seja essencial, e que 0 processo. Talvez se pense que estas materias se 
não é da autoridade de qualquer membro propõr não podem vencer eni uma só cadeira : porém se 
emendas IJUil destruão doutrinas essenciaes aos pr~ notarmos que 0 nosso direito civil ficou muíto.rt>su-
jeetos, e ja approvadas pela eamara. ·d 1 · r · - d · 

Porém supponhamos q· ue se podem admíttir taes m• o pe a eons Ituiçao, e certo conTuemos na pos-
sibilidade de se e:s:plicar em um anno. · 

emendas: eu combat-o a do Sr. Paula e Souza por Nós já não temos privilegias de fôro, nem de 
outro principio. Onde ha de o governo ir buscar·36 outra qualqoar natureza, que tanto embaraçavão 0 
homens de improviso para formar esta congrega- fôro: e bem se vê que o. processo tanto por isto, 
ção 'l Se assim Côr' certamente teremos bem tristes como pelas reformas, que se vão fazer, e pela orga
nomeações; porque ao dará o governo, por assim nisação do novo eodigo, fica reduzido a pouca co usa. 
me explicar, á caça dos jurisconsultos, que forem Logo não posso ser taxado de excessivo. Demais 
apparecendo, sem poder fazer seleeção. nós havemos do ter muitos mais dias lectivos, do 

Eu creio que .para se fazer .a nomeação de todos que em Coimbra, onde a maior parte do anno vai
os homens habe1s para as cadeuas, talvez não bas- se em dias santos, feriados, e festas da universidade. 
tem dous annos : não se póde fazer . uma piomocão Na 2• cadeira deste anno eu colloco o direito· pa
como na classe militar, ou na magistratura; será trio criminal, o processo respect!\'0, e a doutrina 
prP.ciso ir escolhendo uns apoz outros, se quizerem dos jurados. Tambem me não parece exorbilante.
que se forme uma perfeita nomeacão ; · pois do con- pelas razões citadas ; e o mesmo digo do · 4o & ulti
trario perverte-se este instituto mesmo á sua nas- mo anno. 
cença. Trinta e seis jurisconsultos abalizados, como Por consequencia estão distribuídas por 8 aulas 
se desejão, uão se achão com essa facilidade en- em. 4 annos todas as matarias approvadas pela ca.;. 
trenós. mara. Ommitti a pratica forense, porque entendo 

Logo temos que só daqui a .3 annos é que podere- que não se aprende em aulas, aprende-se no fõro. 
mos conseguir o principio destes estabelecimentos: E·l vejo observar-se isto em Inglaterra, onde os es
porque só depois de reunidos em congregação todos tu dantes depois de formados entrão nos collegios de 
os lentes, se hão de distribuir as doutrinas pelos advogados, e lá é que aprendem a praticar, e não 
annos e cadeiras; e só então se poderá saber, quaes nas universidades. ·· · 
são aquellas, por que se ha de principiar. M~s a ~azer de um estudante juiz, de outros escdvão;. 
quantos inconvenientes não dá isto lugar 1 . . advogado, etc~ são pantomimas,. que nada· valem. 

Senhores, o governo deve ir npmeando os lentes Pratica aprend~se no fôro, e por isso exclui-a do 
á prôporcio, que forem sendo neeessarios para os meu plano. Tenho explicado a minha opin1ão, e não 
annos, que se seguirem. Que utilidade haverã em me posso conformar. com o que pretende o Sr. Paula. 
se nomear hoje um homem, que sõ ha de servir da- e Sousa, tanto. pelo que toca á distribuicão ·das ca
qui a 5 annos ? Eu só descubro perda da fazenda~ deiras feita pela congregação dos lentes; como pelo 

Diz.:se que elles hão de apresentar os compendios: augmento de tempo. . -
e não os podem elles apromptar antes da nomea- ~ O Sa. PAULA E SousA:- Não ·<:me levanto para 
ção ' ·Até será isto um titulo para a preferencia .. · ·. impugnar as idéas dos illustres deputados: serei sa.:. 

Acholi'o:illust.re deputado que era pouco o'tempo tisfeito respondendo sómente a algumas objecções,. 
marcado pelo projecto. e accrescentou mais um que se tem po,sto á minha em~nda. - · .· 
anno : entretanto citou exemplos de França, e de Eu creio que a camara não póde levar a mal, que 
011tras partes, em que só se exigem tres annos para se otrereção emendas, antes o deve estimar, pois da . 
o curso juridico. · manifestação de novas ídéas podem resultar · mais. 
~ão se contentou com 4:, nem com 5 annos; quer acertadas · decis.ões. ·O mesmo digo a respeito de 

tLEu não acho razão para -que os estudantes gas- éada um dos illustres deputados; e a prova é que o 
tem· a sua vida nas escolas, quando se' podem estu- mesmo honrado membro, que 'acabou de fallar co o
dar todas estas doutrinas em 4 annos, . tra a aprese11tação de emendas, tem · offereciao 

Eu apresentei um plano como emenda; e mostrei emendas, que se achiio na mesa~ . 
já que em 4: annos se perfazia o curso,, Eu o leio, e · A~or~ responderei ã primeira objecçã?, qne se 
J:lrovarei novamenLe que todas as matenas app~ova- lc:z ·a II)IDha : ell!~nda~ lncillcou-:-se que havia neces
das pela ~mara se podem preencher ne~te tempO' sidade da !eumao d~ 36 . len~es. para se · formar- a 
sem difliculdade alguma; (Leu a emenda, apresen~ congregaça~: mas nao é ~ss1m, Os lentes de um 
Lada. na sessão de 23 deste mez.) . · • · • . . ·• curso formao a congregaçao do mesmo curso1 e os 

~ Nadà·ha .mals~cU do que.o · direito natlJ:l'~l e o se!Js ~tra!>all;l9~ podem._servirpaJ:a o ~utro: I<;m~~~ 
direito _ publico : eiS a. 1• cadeira.· Na 2• ':em ~ · eco- v~nd~ '7 mdi~duos, · SOJaO lent!ls Pf,OPI'leLar1os; seJ~O .. · 
~oinia poiUica; que •comprehende· a · sc1enC}a. · .. das su~s~tutos, Ja s~ póde . cons1~erar ·a congrega~o 
réndas publicas; e pol' isso .é esc11sado especificai-a · reuruda; e· para lSSO mandare1 uma e~enda.. Creto 

6'7 
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PQi:tánto que fica desfeita esta dúvida coma emenda, 
que' vou propôr. . ._ cc . 
· JPassando a · fallar das outras objecções, que se 
tem feito por e5t.a occasião ••• (O illustre orador 

. falUou · tão baixo que por algum tempo não foi ou
vido pelo tachigrapho.) As uulras emendas, que se 
·tem otferecido, são copiadas dos estatutos da uni
versidade de Coimbra com yequenas alterações : se 
as queremos, então adoptem-se os estatutos do 
ViscPnde da Cachoeira, e nadJl mais; porque estes 
estatutos são copiados dos daquella universidade 
com insignificantes modificações : em tal caso não 
se marque a ordem das materias, porque já alli está 
marcaàa adoptem-se estes estatutos, onde se achão 
melhorados os da universidade de Coimbra. · 

Porém, senhores, de facto a camara tem aug
mcntado o numero das doutrinas, que se devem 
·estudar nestt>s cursos jurídicos, tem addicionado 
muitas outras materias, de que se não trata nos 
cursos jurídicos da uni~ersidade de Coimbra, assim 
como têm ommittido muitas, de que a11i se faz o 
principal estudo: e já vemos que o projecto nesta 
parte está muito fóra do systema seguido naquella 
universidade .•. 

O illustre deputado continuou a orar por algum 
tempo, sem poder ser ouvido pelo tachigrapdo ; e 
havendo finalisado o seu discul"'to, mandou á mesa 
este 

« ADDITAlU:NTO 

· « Poderá haver congregação de lentes, em haven
-do a reunião de sele membros sejão lentes, ou sub
stitutos.- Paula- e Sousa )) 
• ., Foi ·apoiada ; e não se olferecendo quem mais 
·quizesse fallar sobre a niateria, julgoíl-se finda ,a 
discussão. e procedendo-se á votação, propoz o 
Sr. presidente o 1 o artigo do pt"Ojecto,-o qual não 
passou. Propoz então a sua doutrina segundo a 
emenda do Sr. Paula e Sousa, dividindo a votacão 
pelos objectos de cada uma das cadeiras ustalecidas 
na mesma emenda. Foi approvada em todas as suas 
partes, excepto a que diz respeito á cadeira de bis
toria de legislação patria, em cuja votação houve 
~mpate. , 

Pelo que, na fórma do regimento, oft'eréceu o 
Sr. presidente esta materia a novo debate, em que 
fallárão 

O SR. ALMEILA. E ALBUQUERQUE: -Sr. presi
dente, eu me persuado que se . não póde ensinar o 
que não existe. Onde estã a historia da legislação 
patria '!Será a historia da legislação portugueza r Eu 
Já mostrei que a · noss.a legislação, posto que tivesse 
a origem da portugueza, não póde comtudo ser ex
plicada pelos mesmos principios daquella legisla
cão, mas deve ser · illuminada, e demonstrada pelos 
principios da nossa constituição, principios, que a 
nação professa. . ,. . . . · ' 
. · Lógº de que serve entre nós o estudo da. bistoria 
da legislação portugueza, salvo se fôr para refutar 
os erros, em que pela maior parte ella é fundada 1 
A histOJ·ia da nossa legislacão principia agora, e só 

· para o futuro é que poderá.ser escripta~ e_estndada. 
Os diarios do corpo legislativo irão transmittindo a 
historia .das leis, · que se forem ·fazendo, e as . razões 
~m que são fundadas. . .· ·.. . · 
: , Portanto não sei para que sirva essa cadeira de 
historia : is lo é que me parece verdãdeiramente bis-
Joria. - -
. o SR. LJWO CotJTINBO : -:-Toda a duvida do mus-

tre membro, estã ein ·ser legislação - portugneza~ e 
não patria : por outra, está em um equivoeo de 
nome. Se nós n~o te~os legislação . propria• então 
para que mandao ensmar a legislacão portugueza 
com o nome de patria 'lEse a fazém estudar, por 
ser indispensavel, porque razão se não estudaráa 
sua historia, que é um meio, que facilita a sua in.;. 
telligencia! Senhores, deixemo-nos de . questões de 
palavras : a legislação portugueza . está adoptad.a 
provisoriamente como pat.ria, e nos regerá, em
quanto não tivermos 11m codigo. 

Ora, se nos é }lreciso estudar esta legislacão em
prestada, como se fosse propria, tambem é indis
pensavel estudar a sua histeria, porque a historia 
da jurisprudencia facilita a sua interpreta cão. Neste 
séntido digo, q11e não querer que se ensiné historia. 
é verdadeiramente historia. . . 

O SR. ALMEJD.-\ E ALBUQUERQUE:- Se o illustre 
deputado meditasse bem sobre a legislação portll
gueza, que chamamos patria, talvez não concluisse 
votando pelo estudo da sua historia. 

A legislação portugueza é um composto de direito 
romano, direito canonico, e das leis de todas as 
nações cultas da Europa, de . sorte que a histeria 
desta legislação, propriamente assim chamada, re
duz-se a pouco, ou nada. E pnra que obrigar os 
alumnos destas academias a estudar a historia ro
mima, e ecclesiastica, de que nenhum uso poderá 
fazer para entender, e explicar a legisla~o portu
gueza, visto que esta legislação, como disse, não 
póde ser applicada entre nós, senão de confor~idade 
com os princípios da nossa constituição? 

Sr. presidente, eu não quero com isto dizer que 
os estudantes não tenhão luzes da historia portu
gueza ; e qual é entre nós o joven bem educado, 
que não sabe a historia de Portugal?. E' tão diffi
cil 't Não quero tambem dizer qne o lente, que 
explicar a legislação portugueza, não possa, ou não 
deva explicar lambem a historia respectiva, indi
cando as causas, que se ofl'erecerão para se promul
garem certas leis, assim como deve explicar. as 
razões das mesmas leis: porém o que eu não posso 
admittir é que se ~rêe de proposito uma cadeira, e 
se occupe · um lente para explicar a bistoria da 
legislação portugueza, . . . 

Não . acho necessidade= de semelhante cadeira ; e 
assim tenho motivado· o meu _voto, 

. O SR. MARcos ANTONIO: ~Sr. presidente, Pas~ 
coalJosé de .Mello, ·entre outros excellentes trata
dos .de legislação porlugueza, escreveu tambeni . a 
historia desLa legislação em fórma de . compendio. 
bem. re!'umido, mas com toda a ex:actidão, e clareza. 
Neste trata~o acha·se a parte da legislação romana, 
que tem relação com Portugal, e lia. tudo quanto se 
I•óde desejar neste genero. :· 

E porque não poderemos fazer uso deste com.;;, 
pendio de tanto merecimento, e prestimo? Nós 
temos . adoptado a legislação portugueza, como 
nossa; interinamente.; ella ha de se .ensinar nas au
las destas academias, que:se vão crear: logo justo 
é que igualmente se· ensine · a sua:.histOria,. e que 
para isso nos sirvamos de um compendiojáfeito~ e 
que é de tanto mbrecimento. - · , .. ~--. 

Eu entendo que se ·não .póde entender .bem: a 
legislação portugueza·, sem se saber. a sua historia"; 
e por isso me conformo . com a :opinião do-Sr.•.Lino 
Coutin'ho. . . . ; . .. . . . .., ~ ; , 

O S~. SouzA FRANçA: ~Eu votei ·contra o esta
belecimento de · uma · cádeira ···de ·história do diieito 
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portuguez, porém não _ _pelas razões, que te~ho ou":'_ Nió- pos!O :~m â:dJ:nittir outro· principio, «JU:e 
Tido. A bis to ria do dire1to brazileiro é o mesmo que se emittio ·relativamente a~ esse chamado direitó14e 
a historiaodo;direito_ portuguez. E: um diíeito adop- legitimidade. _ .4-~-~os~ _Cóll,stituiÇãó· o recorili'é'é:e • 
.tivo, mas é o nosso direito·. _ quando estabelece a successão legitima ao throno. 
, Não somos nação sem lei, temos leis, que são as Nes~ senticdo nós temos o direito de legitimidade. 
quo nos região até agora com algumas modifica- O Sa. CusTODIO Dus:-'-Legitimo é aquillo que 
çõ·es : por ellas. nos governamos, e nos havemos de é conforme ás leis. Legitimo para o Brazil é aquillo 
~overnar .por muitos annos. Votei contra · porque que é conforme ãs leis do Brazil. Portanto, não 
Julgo que não\é necessana esta cadeira. {Apoiado.) confundamos-alhos com bugalhos. Poderemos por 

Quem não tem ~pacidade de na sua casa abrir ventura adoptar ·uma lei estrangeira diametral
um livro de historia portugueza, não deve entrar na mente opposla á nossa lei fundamental, que I'epu
ordem dos homens litteratos. E• escusado portanto gna inteiramente a esse tal direito de legitimidade 'l 
que se ensine~ -a . o historia do direito portuguez, L~gitimidade, . Sr. presidente, é à que devemos 
.e que para isso se pague a um mestre. (Apoiado.) ter pela nossa constituição! Pois nós havemos de 
Eis a razão do meu voto. adoptar o livro 5° das ordenacões, escripto com le-

0 Sa. VASCONCELLOS: -Eu sigo o parecer do tras de sangue 'l Isso seria u.ha furiosa commissão 
Sr. Albuquerque, e digo que ·isto de liistoria de militar estabelecida em todo o Brazil. 
legislação é mesmo uma hisloria: não acho que pro- · Não, senhores não temos direito algum, senão 
duza utilidade alguma. A legislatura portugueza constitucional. Havemos de reconhecer oprinçipio 
está para ar.abar edtre DÓ$: o nosso codigo nacio- absurdo e ímpio. qe que o poder dos . reis vem im
nal ha de apparecer finalmente. - · oiediatamente de Deus 'l Nunca :.isto é o que fal-

Demais qual será o mestre, que deixará de expli-. tava t O unico rei, que na minha opinião, recebeu 
cara legislação pelos factos, que a ella darão lugar'l o poder immediatamenle de Deus, é B_elzebuth. 
Qual o estudante que não consultará a historia da Não me ci:mslà que nenhum outro tenha o poder, 
legislação, que se lhe explicar? PortantCijulgo intei- senão dos povos, mediante a graça divina, porque 
ramento supernua uma cadeira destinada para este nada se faz sem a sua permissão. Torno a· dizer, o 
estudo. unico· príncipe que recebe11 o poder immediata-

0 Sa. CusTOnio DIAS :-Eu votei c~ntra a cà- mente de Deus, é Belzebuth : pois Jesus-Cbri~tO, 
deira de historia, e votei com toda a renexão. o cujas palavras forão leis e cujas acções norma de 
nosso direito pátrio, Sr. presidente, é todo con- costumes, o decretou ou o reconheceu _ priracipe, 
trario a . essas pestif~ras maximas do direito porto- quando disse: -Si ego in Belzebuth principe demo
guez. E será possível que vamos imbuir a nossa niorum depzonia''ejicio, filii vestre in quo· ejiCiunt? 
·mocidade nessas maximas de legitimidade, e escra- Não me cons!-4 que houvesse outro, que tivesse 
:vidão nacio~al? No Brazil não é-possível. Estamos essa prerogativa; e se ha, apontem-n'o. Isto -tem 

- em outra época, e em outro mundo. sidc;» uma armadilha, com que se trouxerão -os pô:.':; 
O ·mundo velhó não tem trazido ao mundo novo, vos enganados por muito tempo, porém hoje já nin

senão a escravidão, e com ella · os males de todo o· guem crê em bruxas. (Risadas no salão.} - - - :,_., 
genero. O nosso direito é todo constitucional, contra Os monarchas recebem o poder immediatamente 
o qual se levantão as testas coroadas da Europa : é dos povos e recebem aquelle poder, que se lhes do
este direito que.nos ha de salvar das manmas do clara no pacto social; a nussa constituição reco
mundo 'velho. A Europa da fórma, em que se acha, nbece e professa esse principio. (Apoiado, apoia
e a qu~ a tem. reduzido o celebre congresso de L ai- do.) Ha, um artigo expresso em que se declara, que· 
ba'k, poderá otrerecer optimos princípios de · legis-. todos os poderes pOlíticos são delegações da nação~ 
.Iação á Asja, 011. á Africa; porém ã America não. (Apoiado. apoiado.) Portanto, nada, nada de legi
A nossa legislação nós é que havemos de fazer : por timidades do velho mundo. (Apoiado, apoiado.) 
consequencia a historia desta _legislação estã, ainda o Sn. BAPTISTA PE.aÊIRA: ~Sr. presidente,: eu 
·nos possíveis. tambem votei contra a aula de historia. Suppondo 

Comtudo, eu votarei pela cadeira de bistoria, só a bistoria da jurisprudencia iridispensavel aojuris
com a condição de servir unicamente para ensinar consulto de outro tempo, hoje a considero ·como 
á mocidade brazileira a detestar e a ter em ·borror uma lição meraniente instructiva ·e agradavel como 
:essas maximas e esses tempos de execranda''me.;. a historia philosophica e, política de todos os acon
moria.·- · · . :·c' -· tecimentos, que têm ~ido lugar no mundo inteiro~ 

,·o Sa. CL'EDNTE PEREIR.\: - Senhores o meu A . historia era indispensavol · ao . jurisconsulto, 
voto ê o mesmo que ha pouco emittio o Sr. _Souza <me se propunha-a interpretar' as leis~ pelos motivos 
França~ Eu não julgo inutil o estudo de ~_isto ri à de q'ue as ftzerão promulgar nessàs nações, donde ellas 
'direitó :patrio: o qu~ eu não quero é que ·se estabe~ forão adoptadas" Porém, _bem· se vê que osprinci~ 
leca uma aula só para -esse estudo. · · _ _ · _ pios, por que hnje nos regemos, felizmente não per
. "Não parece fóra de propositô autorisar o com- mittem .g!le'QS negocios do Brazil sejão julgados 
pendio de }»ascoal] osé de Mello, porque é rec()m- peluleis':promulgadas em Rm:ila ha dous mil an~o_s1 
mendav:el pela sua exactidã_o e ·"b~Vidade; e ist~fn_ão ne,m pelas que se fizerão em Portugal ha 400 ou ~ 
levarã ,mUito te-.:npo. Aqu1 se dis<;_e , l{ue o due1tR annos. · · · '· ' : · · · , ___ ·. ·. 
pon_t_u_ guez_ não_(fse pod_ ia diz_ er pa_ trio: é u __ m engan~: Ainda - que -desgraçadam~iíte ' .. nos serrlmos . do 
.E!;tã,sanccionado por. uma le~ da assembléa,consti- informe codigo :;portuguez. tOdavia não' o hav(lmos 
1tujnte. que_ mandou que continuasse; a reger-nos. de entender pelos principios que vo~avào, ma5-pe
. : N~o é pois por. esta-razão' que votei eontra,_po~ém las luzes do nosso seculo e pelos axiOmas da nossa 
.po~ estar_• pers~adid()- queuma s_emelhante~ 'ca!le•!~• constituição. D~ais. esta mesmalegislação:ba' de 
·aléJil. de pens10nar os·estudantes sem_ maiOr uttli::- terminar e ser substituída-por .outra-(talvez eJII me
·.dade;'':vai sobrecarregar .. o. thesouro com· es.ta des~ nos tempo . do que sã 'julga) e :éiitãO' âe 'qua 'Seriirá' 

.peza.' «n~e muito: tiem se póde dispensar.>· """: · · essa: bistoria? · - · · · · -·- · , - -
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Em outro .tempo deixava'7se -aos juiZes grande e polilico era objecto comprehéndid() Dll : :-~d.eira de 

:WJ:~: f~~~~~~e x:~:ain;:!~~::r~ã!,~:~ ~~~~~ ~ir:::u!~~j~~~is dist4l,o" 'sr: - ête~l~u~~;~iià, 
: _juiies tinhãó o poder discriciôuaf}a:'de ' i!UPôr- pe- que este art·. 1• do projecto com·as emend11~venci.:. . 

nas; e . por todas estas razões ora neeessano ~sse es· das, v~ltasse á commissão, panfaier a distribui~o 
tudo da historia. Porem, hoje cessou esse árbitrio, das doutrinas pelas cadeiras,;-se~undo a ordem do 
as leis hão de ser . entendidas pelos principias da ensino e os annos lectivos; ··e assim se i'esolv:eu. 
constitüição e pelas luzes do tl'lmpo; vem, portanto, . Passou-se ao art. 2" dó ~ojecto, pore.m, ha!endo 
o estudo da . historia de _direito a ser de insignifi- o mesmo Sr. Clemente Pereira ooservado que este 
cante proveito ao jurisconsulto brRzileiro~ artigo estava em estreita dependenclifdo que afinal \ 

Tendo ftnalisado esta segunda discussão, pro~e- se resolvesse sobre o }0 , por voto da camara' ficou 
den-se á votação,na qualnãofoi approvadaa eadetra reservado para quando a commissão apresentasse o 
de historia de1egislação patrja. trábªlho de que agora fôra _encarregada.' · 

Pedio então a palavra e disse Pôz.;.se a votos o art. 3° do projecto e não sendo 
O Sa. LINO CouTINHo·:"~Sr. presidente, como o approvado, recebeu-.se votação· sobre o art. 3° da 

codigo criminal por que nos regemos, não trata da emenda do Sr. Paula e Souza, dividindo-se em tres 
theoria dos jurados e .a constitui cão manda que se partes : a 1 • parte· até as palavras -por 'esta lei,
estabeleca quanto -antes esta fórina de juizo, julgo foi approvada; a 2•, até a palavra-indisponsavel~ 
que,não seria máo 'declarar que, na ca~eira de pra- foi 1'6Jeitada ; e a ultima passou. . - I 

ticil forense, se ensine o processo por JUrados. O art. 4° do projecto foi approvado cooi a emenda 
O Sa. CLEMiiNTE PEREIRA:-Debaixo da expressão do Sr. Paula e Souza. O art. 5° venceu-so com a 

-theoria de jurados- comprehen_de-se o processo emenda do Sr. Pires Ferreira, concebida nestes ter
por jurados. E' verdade que por o~a não temos _ju- mos: -servirá de secretario um dos substitutos 
rados, senão nas causas sobre a hberdadc de ''lm- com a gt·atiflcação de 20S réis mensaes, etc.
prcnsa~ porém1 havem_os de vir a. t~r ~~ tod_as as O art. 6o passou salva a redacção~: mandando-se 
causas; e por Isso mu1to bom ser1a tr Ja ensa1ando á commissão com a emenda respectiva do Sr. Paula 
e preparando a nossa mocidade nesta fórma de jul- ftSouza, para lhe ter aLtençào. O art. '7• passou 
gar e processar. · com a declaração de qu{) õs proparato~ios • exigidos. 

·Mais algumas reflexões se fizerão sobre esta ma- pelos est.atutos do visconde da Cachoeira, sómente 
_teria, até. que, Julgando-se &nfficientement.e discu- erão alterados por esta lei, cmquanto de mais se 
tida, propoz o Sr. presidente a emenda do Sr. Lino ~rdenava ·o ex.ame de ge_Qmetria e não par~ que· se 
Couti~ho, para que se a.ccrescentasse â cadeira de JUlgasse exeJmdo o da· hngua fraoceza, . ali! deter-

-prática forense a doutrina do processo por jurados minado. o art. so voltou á commissão para o pôr 
. e assim se venceu. Propoz ma1s: se a .distribuição em harmonia com o vencido; e o ga foi supprimiClo. 
das doutrinas deveria ser feria pela congregação, Acabada esta votação, mandou 0 Sr. Vasconcel-
coinposta de sete lentes, conforme . as emendas do 1 á t 
Sr. Paula e Souza e resolveu-se q~nào. ·· ~~ mesa es e· 

Pcdio ent.ào a .palavra o Sr. Clemente Pereira e " ARTJGO ADDITJVO 
depois de um pequeno preambulo, mandou á mesa 
esta ,g.,-.. 

u 'iNDICAÇiO 

_ . a: Proponho que se declare o que se entende por 
direito politico, como cadeira dos cursos juridicos 
que se acaba de c1·ear.-Cle,mente Pereira.» 

Sendo apoiada, impugnou-a nestes termos 
':0 Sa. ALMEIDA E ALBUQUER.QUE:-Eu não julgo 

necessaria semelhante . declaracão. Todos sabem 
que;direito politi~o e direito pub'lico é uma e ã mes
ma cousa e só tem differenca no nome. Diz-se di
reito politico, porque diz respeito ao governo da so
ciedad~ civil; chama-se pubhco,· .eorque diz respeito 
a todos e cada um dos membros desta --mesma so
ciedade. Istq·nioguem ignora e qualquer estudante 
logo aprende ~os ,,_primei._ros rudimentos · !f.e juris;.. 
prud•mcia. Portanto, é _· ociosa essa explicação. 
-_ O Sa. Cx.BMENT& PEREIRA:- Não é tão ociosa, 
com() pretende o illustre deputado. Eu s.ei que di
reito político e direito publico é a ine5ma éousa, 
pprém, talvez se . não entenda assim neste lugar. 
ll'uitas doutrinas se !êm adoptado pàra estas acade
mias, as . quaes nunca forão entre nós tratadas em 
aulas ()Ublicas. Tal'Yez-se supponh~ que este ramo 
da junsprudencia seja outra, porque geralmente se 
tein denominado direito publico e não dir~ito po-
lítico. .. . . . . . . -- e } 

•· ·, Ninguem -mais . se · oft'ereéeu a . fallar, e por isso, 
. dànd~e pordi.scutido este'incidente, proCedeu-se 
á !Otação,·ua qllal se deeidio que ,() estudo de direito 

« O governo creará as cadeiras dos preparatorios, 
exigidas por I;!SLa lei. que não houverem nôs luga
res em que são estabelecidos os cursos juri~icos. __ 
Vasconcellos.» · ' · 

Foi àpoiado; e por voto da éamara remclteu-se á 
commissão, para .oter em attenção. 

Leu então o Si. ·secretario Costa Aguiar o se
guinte · 

OFFlCJO 

·-~1Ü'm. e Exm. Sr.-O~e~ado;adoptando inteir~
mente ·o pr()jecto de lei, remet.tido pela camara dos 
deputados, sobre os ,conselhos -de guerra feitos .aos 
officiaes generaes, tem resolvido dirigil-o em fór~a 
de decreto á Sua.Magestade Imperial, pedindo-lhe 
a-.sua sancçã~. guardadas)s solemnidades_,preset:i~ 
ptas na constituição ; e me ordena que assim o pa~ 
ticipe _á ,y. Ex., para o fazer prl!sente .na: dita :ca
mara. 

*"Deus guarde á v~ Ex. Paço do seó~do, em 26 
do Agosto ~cle - 1826.-/oão . ~ntOB~ RiJllr,_igues _de 
'Carvalho. »~"- Ficou _a cama.ra inte~da. ·•·· ..... , :·,: .>-t-~;: · 

Logo o Sr. ~ec~etario Cos~ Aguiar, cóm~·.:Di~J!i~, 
bro · da· comm1ssao do · regm~.ento commum~:;cctéü 
parte de que o Sr. Cunha Barbo5a .~e ~cbaTa>légi~ 
\imuúente -impedido de servir na;o dit~d!ominiSSão, 
mos~rándo a necesSidade, dàsê 5Uppr~ i/ súaJàlta; 

r~~~ "Ea~j~ry::.:;.~ente _n~~~o~~'~r · ~~~s.~~~ 
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Entãoo Sr. LinoJ;Qutinbo, annunciando negocio conselhos .êp~vineiaes sem:ainviolabilidade de seus 
urgent~, pedio e _obtev:~ q~ese interioJ:!lpesse a or- membr~s :pelal!~opini~esYque . emittirem, são mais 
dem .p~pr~uzrr o seguinte "'- ·' · uteis dó}quenociv:os àosverdadeirosinteresse8~os 

.- ,:.- . . povos : d~s p~ovineyas . .J.<;u não sei; Sr. preside'nte, 
_ . « PARECER. q~~.bem poderá:fazer a~s povos das províncias UJJi · 

« A -commissão de,.constitiiiÇão, reOeetindo na conselho dominado·e e5cravisado inteiramente pelo 
• di.c - d s d 'tad v 11 presidente ou commandante militar. Ou elle ha do 
lD a:çao o r. epu o··. asconce os, ácerca de legitimar, e ap· provar -tod.os o· s actos despoti·cos 
se retirar a emenda· sobre':a inviolabilidade'dos con-
selheiros de :Província·; posta ao projecto de lei, dessas autoridades, ou os se tis desgraçados membros 
vindo do senado e que não foi approvada por es_te virãõ povoar as .fortalezas do Rio de-Janeiro, como 
ullimo, "é de parec~r que, posro que a constiluicão vemos diariamente chegar innumeravris victi
niio falle expressamente de tal meio para concifiar mas, que por desagradarem a esses despostas, ou 
a concordancia. entre as duas camaras, com tudo, por não poderem soffrer em silencio os ve:xames e 
como ella expressamente tambem 0 não denegue, e oppressões, são qualificados de revoltosos, republi
convindo muito ao bem publico em geral, que taes canos, demagogos, e como taes remettidos prezos 
conselhos, creados pela constituição, comecem a para esta côrte . 

. trabalhar para melhor .andamento do corpo legis- t:u não me admiraria se visse chegar a este porto 
}ativo na sessão futura, se signifique ao senado que o conselho inteiro de .. úma província prezo no porão 
esta camaia,-depois de haver ·ponderado sobre tal de um navio. Portanto, senhores, ha muito . que 
assumpta. quer retirar a sua emenda. · · dizer a ·este respeito. a questão Bão está decidida 

cc Pacô da camara dos deputados, 26 de Agosto c.o~o se inculca. Estes são. õs !JlOf.ivos porque voto 
de 1826.-Lucio Soares Teixeira de Gouvea, ven- contra o · parecer e contra a md1cação. 
cido.-J osé Li no .. Cozdinho.-Bernardo Pueira de O Sa • . PAuLA E SouZA : -Sr. presidente, a ma-
V ascincellos. » ·· ·· ·· toria é das mais- importantes e melindrosas, que se 

Potto este · parecer em discussão, teve a palavra têm proposto nesta r.amara. Por isso peço que fique 
o Sa. TsrxÊin'A. DR Gouvh : _Sr. presidente, adiada, hoje -iã. nada se póde dicid1r a este res-

como eu assignei vencido este parecer, sou obri- peito;- .. . 
gado a . d!lr já a razão porque o fiz, apartando-:; Sendo apoiado o-adiamento, versou sobre elle a 
me do .. voto dos dous honrados membros, que o as- discussão, tendo a palavra · 
sl~narão. Eu não posso, senhores, reconhecer estes .. O SJt. SouzA FRANÇA: -Senhores eu voto pelo 
pr!Dcipios estabelecidos no parecer, eu oscondemno a'diamento, não.Jiara me instruir melhor na materia 
como oppostos á constituição, .que é codigo sagrado porque . estou sulllcientemente preparado para are
e no qual não é licito tocarí nem de leve. (Apoiado, provar tn li·mifle, mas para que se não diga, que la
apoiado.) O processo, por que tem de passar uma zemos as c~~sas precipitadamente. Bastava ver que., 
lei, para ser como tal qualificada, esta alli marcado, · neste ·parecer apenas apparece um voto a favor da 
não é ·como diz . a com missão, que este caso é om- indicação, Rara ,,~ eu o desprezar logo. O Sr. Tei
misso, e que se a constituição o não ordenou, tambem xeira de Goufêa ·assignou ·vencido, e por canse-
o não prohibio. • " quencia é de voto contrario, o Sr~· Vasconcellos é· o 

A constiLuição petn designou a marcha, que uma autor da indicação, e por isso assignando como 
qualquer proposição deve seguir até 'qne possa membro· da commissão, não dá mais pezo ao 
passar como lei, e obrigar como lei. E o que quer parecer, do que se estivesse sem a sua:'àssignatura. 
Isto dizer! Quer dizer que fóra daquella _marcha Vem por consequeucia afazet· as :vezes da commis
não ha lei, que tudo quanto se fizer sem aquellas sãq, inteira o St·. Lino Coutinho, q:ue é o unico. que 
formalidades é nullo, nada vale. Abra-se·aconsti- prestou a sua· assignatura. Pois o Sr. LinQ Çoulinho 
tuição, veja-se o cap. '7° do tit. 4°. Alli está indicada· 'é que representa a commissão de constituição 'l Em 
a fórma, porque se hão de fazer as l~is, e q11e_ ~ais rigor a commiss~o,., não deu este parecer P?r ~ulra • . 
queremos T . · ~te parecer se nao póde reputar da commtSsao, ou 

O p:-ojecto ha de ter principio em uma das cama- deve..,se julgar" emp~tada . a decisªo, porquanto ti
ras, e depois. que della. sabe; já. não é seu s~, .já esLá · rado · .. o _voto d? Sr. Vasconcellos; ,que ne~ta ma teria 
atrecto á ot& tra ca~ara; pªj:a onde passou. Esta pó de. é suspe1to, pois, trata-s~ de uma proposta sua, resta 
rejeital-o inteiram. ent.e, pódeadoptal-o. jnteiram .. e.ut·ê· o .. · voto do .. Sr. L __ ino Coutinho, que es. t.·a.· empatado 
e· póde adop~al-o ~om emendas. Qu~l~ ~este ultimo· pelo ~o_ Sr. Go~vê~. ? _como então~~~ diz que _a 
caso ,a provtdenCla~ que dã _a constituiçao 't Q~e or- comm1ssao ··,de _conshC.uiçao deu . este~p. arecerY E1s :;, 
dena ella 'l Eu o digo. Aquella camara, q11e iniciou um novO" mo h v~ para desprezar-se Jâ sem~lhante 
o projecto, e a que e!l_'J, torna com eme.~~ás, pó_~e jiropos,_~ e parecer. Et,!tretanto _voto .pelo adia-

. ou adqptal-as, . ou reJeita l-as, com o proJect07 Oll mento. . . 
finalmente propôt: a reunião da assembléa geral O Sa. VASCONCELLOS: -Esta idéa é nova, esta 
para se •decidir ~ . . .. · .. . . . .,, ' . . lembraucá. ,do illustre . deputado é toda nova k Deve · 

Eis .. aql1L~ q1,1,e d~termi~a a co~stituição. E como fica?--pór·isso mesmo adiada •. Então o deputado, quo 
S!l diz que·este caso c ommtsso? E omm1sso, porque oft'erece uma.indicação, ou prójecto, reputa·se fóra 
é um ~-- çaso . · in_tenta(to de proposito,;{)ara inverte_~ ... a da commissão;~ _a que se ·man~a a indicação;ou pro
m~hl!: const!!ti~i~nal,: e como!"ste, podern-se figt,t: jeeto tlsto ·,é estranho, é ·:nQ.vo. até agora se nio 

. -~arJ m':li~os :Q~tro!l cas~s ommissos, _to~!,S as vezes temJraticadoi~ssim. Logo, deve-se nomear-um sub- , 
~,q~eJ~~\)rar·a nlgl)m_ d~~ ~rs. deJlU~~ospropôr um stituto na com~issão, paraJ fazer as suas_ vezes l 
._ pas_só,.~zrlldo . e . c:o,ntra~l~, :á•constituiçao • ...• ·. ... .. Torno~ a dizer, é novo. e ,como é·malcria nova, deve 

~"Eu.'J.àstimo~~~- pr~!1dtmle1 e5ta triste f~-t~lj.4,~dE!, . ficar':àd}a_!la •. -Als.un_!. s~nhores sustentarão. : qu~ a 
péla·,:_qual estão ·os':P9•os. privados . de. ul!l 'ilo~;.,maiS . ~onst1 tutçao • pr~hlbe ret1 !Ar u':Da e~end~ r~~etLida 

' ••iireciaveis.'estllbelêcimentós .aa constitm~o; •. posto 1 a• ·outra .camara, pofem .·,a m1Dh!l•ponstitoiça.o nio 
q~e'.'para miin. é prób,lem~ ain~ não ·resoldilo, se os trata disso, t.alve:z.,esteJa errada, deseJ~va qlleme~os-
i~, ' . . . ~. 68 ~ 
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trassem o Íuga'r .em que __ e§tâ essa prohibição. Para . tem pÓsto· e~ ·pratica, nem sabemos•se ~U~algÍimdia . < 
ess!! ·exame não-é"}ft'ecisó'longó tempo, :p.ófle7sedi~ terá lu_gar.;Entretanto uma lei Lão essençialeomoe' 
cutir já, e a caoiara decidirá, :S~ tem OU' não lugar a do re_gi,mê:Ôto dos CODSelliôs provineiaes·eS(á StlS~.;. 
a minha proposição. Que neéess~dade haverá de de- pensa_;_.na sua form~ção, só porque esta earii~a lhe 
morar-se este negomo'? A sessao está a fechar-se, appre~entou umarhgo. Ora nesta bypothese rremos 
se demoramos esia medida'--já nada se poderá· con;; nós contra a constituição, se propozermós ao · se• 
seguir antes de ·um anno, e entretanto estarão os nado . que -·se risque esse artigo, · s~. lhe diSsermos, . 
pôvos das províncias privados deste · grande bene- que nós• o: retiramos, e qjie eml>ora . passe à lei:fiém 
ficio da constituição. O nosso maior empenho de- esse additamento? Seguuramente nã9. ·. ' 
verá ser, que · elles entrem já a gozai-o. Portanto ,Nós não fize~os alteração alguma no projecto do 
não admitto o adiamento. senado ; elle fo1 approvado em todos os seus artigos;-
. 'ó SR. CosTA A6uaa : :....:.. Eu Lambem voto pelo apezar de numerosos, accrescentaoíos uma idéa, e 
adiamento, posto que digo ·9 mesmo que ac~bou só por esta idéa ficará o Brazil inteiro condemnado 
de proferir o honrado membro, quanto á opinião de a não gozar de um dos mais uteis estabelecimentos 
me achar bastantemente habilitado para negar re- da , constituição? Que fazemos pois ne~te passo que 
dondamente o meu consentimento tanto ao parecer, damos '1 Cedemos da nossa iniciativa, não atropel
como á indicação: A constituição não reprova ex- lamos a marcha constitucional, como se tem figo
pressa, nem . directamente esta medida, que o iJ- gurado. Damos um exemplo de resignacão, e mos..; 
lustre deputado propoz, é uma verdade, porém re- tramos que não ~us~entamos capri~hos êom prejuizoc 
p_róva•a indirectamente, e tanto basta. J>ois que faz dos nossos constltumtes. Portanto discuta-se a ma
a constiluição, quando miudamente designa a mar- teria, mostrem-se as razões contrarias,, qúe eu pro-
cha que se deve seguir na formação das leis? Que testo desvanecei-as. · 
quer isto diz~r'l · . . O SR. PAULA E SouzA: - As "- razões contrarias 

Quer dizer, que fóra desta marcha não se podein não se podem desenvolver com a serenidade, que se 
fazer leis e que as que se fizerem, são nullas. De~ requer, já no fim._ de uma sessão ~~<cinco horas. 
in ais, senl1ores, a constituição não estabeleceu ore- São quasi. tres .·. horas da tarde, e os'espiritos . estão 
medio p~ra o caso presente, e outros semelhantes'? cançados, outras matarias mais faceis poder-se-hião 
Estabeleceu : mandou que a camara recusante pro- tratar sem grande risco, PO!'ém não é assim. na que 
ponha a reunião, para se decidir em assambléa agora se nos offerece. Qualquer decisão precipitada 
geral. Logo, não é a nós que isto _pertence, éj.no se;. sobre ella poderia trazer descredito ã éàmara, e 
nado :.que cumpre propôr esta reunião, eHe a pr(); grandes males aos povos. (Apoiado, apoiado.) Da 
porá quando o julgar conveniente, ou possível. demora não se podem segtnr esses males, porém da 
Quanto a camara dos deputados, ella tem feito 0 precipitação· sim. (Apoiado geral.) . . . , 
que entendeu justo, e o que pôde, não .. póde mais, O SR. FERREIRA FRANÇA:- Sr. presidente~ eu 
logo não é obrigada a mais. (Apoiado'~" apoiado. ) não digo nada a respeito do que acabou de dizer o n
Esta doutrina é corrente, e na. D_lio.ha opinião ou lustr~ deputado o Sr. Vergueiro. Emflm elle assim 
não demoraria um minuto a der.isào'contra esta pro- o (lnteode, passe embora, não digo nada, mas não 
posta, porém cumpre que os senhor~s todos, que entendo como uma lei que se julgou util com uma 
formão a camara reflictão bem, _poistalvez nem e!Penda, gue .aqui selez, se repll,te agora utilsem 
todos estejão. preparados. E' só por isto· quê cu essa emenda·, 1sto é o que eu não entendo. Torno a 
a,Poio o adiamento; um dia de mais não prejudica, dizer, Sr. presidente; pense o illnstredeputado, como 
nada se .perde com esta pequena demora. lhe .parecer.acertado, porém eu não·entendo.como 

O Sa. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE :·-As mesmas isso .possa ser. Pois esta C<Jmilra mandou dizer á· 
razões que,expendem os senhores, que ·se oppoem á outra .c~~ara q~e .o seu prejecto era bom, era util 
discussão deste parecer, sãoas que me fazem votar com aquelle aditamento, · e que com elle se podia 
con-t.ra o adiamento. Se a materia é tão corrente, pedir a · saneção imperial, e agora esta mesma ca- · 
decida-se já o negocio, e não ficará suspenso para niará ha de mãndar dizer que o projecto· é bom, é 
outro·_ dia, se: não é tão corrente,·abrindo-se a ·dis- util . sem ·este. mesmo aditamento, e que sem elle se 
cussão5 sobre ella~ appareceráo os argumentosj'Qr. ·p:eça a.sancção imperial! .. 
uma e (IUlra parte; e se então COnhecermos que é ~Jsto é contradictorio, pelo DUlDOS:éuassim O julgo.-,. 
necessario tempo para meditar e estudar, propor- (Apoiado~ apóiado. ) Mais ; esta .emenda metis ses:: 
se-ha o adiamento. Porém antes- de se terem apre- nhoras; it;npor~~odaaJei. (apoiadogeral"!}ente.) Sem 

"~entaâo ·. estas''razões de uma -e outra parte~ eu não eJ!a. ·os conse~hos ~.ã::> nullos ( apqi~~o geralmentE!.:) .· 
sei porque motivo ·se ' qu~r suspérider a dis~ussãQ Nao ·valem' nada; e talvez servuao sómente ·parà 
principiada. Discute-se a ma teria do parecer; a ver c~~J:Ir~~et~er o~ bomens.~!i~ bem, qu~ !J:a .. nessas _,;, 
se apparecem essas difficuldades, por ora não des- pronnmas.: ( Apo,ado, apouiilo. J Em segtindo'11igar. : ·, 
cubro razão para' soprestar nesta questão. ·. • a·qui · mesmo logo que alguem offerecé uma: emenda; · · 

O SR.. 'VERGUEJRo: ::.....sr. presidente, riao é;·o.ecessa~ e -~sta . é apoiad_a1 já a não.póde :felirar só:peliisua ;_ 
rio o adiamento. ( Apoiéido.)~A questão é muitô clàra, vontade : é preciso quE:! ntsso convenlta ~- càmar_a. 
uma vez que a ericaremoS'pelo lado,~porque a de.:õ )São : ~ jsLo· o CJÚ~ se o\)serva nes~ c,a~a'! Cre!o qt.e-' 
vemos c'ons'der N- m se p ·- · t todos sabem d1slo! ··• · .. · .. ·· · · .< ·· · · . . . . _1 ar. mgtte . ropoe a mver era . -'l"' , : · . , . . .. ~ . . . •• . . .. ·. ,,,~"; .. .. .• ,, :' 

marcha, que a constituição estabeleceu na forma cão •. ·r E. ~nt~o_ ep:mo_ e ques~. ba d~ .. re~ii'ar"~ss~~, .~~~nªÍI, ,-:: 
: $s leis, conió aqui se tem querido inculcar; 0- càso que Ja DAO:é J:lO~sa, que Ja sah10 desta casa, ,_que per~.: . · 

e- outro. Apresenta-se esta diffic!lldâde para _se pra;. · terice' ã- ·outra. eamara T Tambem .nao entendo bem'f\ 
tiear o qne a-eonstituicão marida: a reunião · d11:as- eo~.C?. •. ; ~~o. ·seja jiossiveL"A_.çoD.Sti~u!Çàó, :!Pe~ se;; ;- ~ 
s~mbléa g~ral não se póae ve:rif!êar, pelas razões;,.~ue nhOJ!IJ:;,::~~V:~ SE!r gua:rd~da em,.\9t:!!l~'Us1Jii~;part~s, .< 
nmgu~m lg_J!Pra~ __ Mil · estra~gemas 'se têm urdtdo em: to_d!i~ : as .s9~s formah~acl_es JiApo,~, · ~PQ~~J, ~• 
parainútiliza'r~ ou coinó se diz,· 'presêindir do art' 61 e por· ISSO ,mUltô bem diSse o Sr ~ G:oilvêâ~· Deye!se ·
da constituição, o-certo é que -nem essa reunião sé ter .· eoi' consideração milito grimdê''a gtiârda dã co_n~' 

. -~~:·: 
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stituição~ .. Ó tocar -ainda. levemente em,iim dós seus . quej~ejenba· . faltado co~a alj;WDãT~nós o vimos: 
p_ont~s,~_e matai-a ( apoiado!g~~lmenté)~ ~ cousa pe- no relatorio da conimissão~ - ~- · · : · . . - · · ··· -
f~~i~~i:V~is~ ' de"'consequencias mwto. funestas e E- portánto ainda ';q"ue não 'passasse este anllÓ 'ô 

_ - del_:!r~to de dotação, ·nenhum mconv:eniente se se· 
Eu não tenho pois a menor duvida em votar goma· ; po_rque a asseri:ibl~a h.a ~e approvar essas 

contra esta indicação; mas visto que se suppõe que ~espezas:fe1tas com a ,casa unpe:nal. Porém discu· 
esta questão fique adiada, fique embora: será mais tu o. proJecto, e votar sobre elle sem conhecimento 
solemne a rejeição della. ·· · · do estado das finanças, . isso creio eu, seria impru-

Ultiinado está. debate, procedeú-.sàá votação e dente, .porque a d~tação da casa imperial não é 
por ella ficou adiado o . parecer, indicando o Sr. uma pequena quantia, que s~ . póde decretar inde~ 
presidente. o dia 30 deste mez para nelle ser discu- pen!lentemente da noticia do estado das nossas fi. 
tido. · · · nanças, por n_ão fazer differença na . desp,eza annual. 

Pedio. então a palavra e disse. Eu penso assim. · . · 
O Sa; GETULIO:- Sr. presidente, como se as- . O Sn. Soou JfnANÇA .=-O arbítrio: que se~~ 

sentou na camara que o projecto da dotacão do m~u em mandar Impnmu estas contas na typogra· 
imperador· se dis1~utisse depois qtte viesse impresso Ehia de Plancher, foi lcm~r~~~ _pela comm~Ssão de 
o relatorio da fazenda, fui saber do impressor l)lan- azenda i e para este arb1tno -Ja se mostrou que a 
cher, . quando o daria elle. Disse-me que só para a mesa estava autorisada pela camara. Não admira 
semana que vem o poderia dar. Ora, já poucos dias que is. to desagradasse o illustre deputado: não .se 
restão para se encerrar . a ses~ão; Plancher ou póde agrad~r a . to~os. ()uando o illustre deputado 
apromptará ou não a: impre~são : e o que succe"- fôr • secreta no, sera mais . exacto . e providente do 
derá, é, que ou se não discuta o projecto este anno. que eu, e agradará melhor. 
ou a passar ne ta - d · h t Devo com tudo desfazer urna especie de -ar"ui~'ão 

. . ~ . s camara, nao po ~ra a ver empo que se fez, de se haver ~referido uma typogt>rap~h1'a1 
para d1scuttr-se no senado. Por tsso eu requeiro 
que V. Ex. o dê para a ordem do dia de amanhã. e~trangeira .á nacional. sta preferencia, senhores, 

O Sn. VAscoricELLOS ·:-·Tudo isto nasce ·· de se nao é em desabono da typographia nacional, antes 
. em seu proveito ; porque é constante que ella está 

ter mandado imprimir o projecto naqtiella typogra:.. gravada com a impressão dos papeis das camaras e 
phia. Eu ao menos não dei o meu voto para isso, que com.elles, .longe de lucrar, perde. 
e até parece-me· que nem a camara o deu. . F;oi por consequencia uma economia para a fa.; 

qsn. ARAUJO VIANNA.-(). sr: deputado esÍã zenda ;publica: não foi em odio .ao . que - é nosso 
muito enganado. Ha uma dellberacão desta . ca::.. nem a~s estabelecimentos na_ciona~s, como se pre~ 
mara tomada na sessão de 26 de Maio sobre umà tende 1mputa~ .. _A typographia naCional não lucra, 
indicação do Sr. Paula eSohza, pela qual ficou an_Les t~m preJ~lzo com .a impressão de tantos pa· 
a~tor.isada . a u;tosa pa1·a prover á impressão dós pe1s, que lhe sao remethdos daqui e do senado. 
D1arws e papeis da caniara, r.omo entendesse me- . Agora· direi que·a impressão das contas do the
lhor. · = - · · · · zouro >Vai continuando; ainda hontem revi a 3• 

Parece-me que o Sr. Vasconcellos estavapre- fo~ha·. O parecer da commis~ão está"ímpresso: elle 
·sente, e se não esteve, lã tem as actas, para saber é · fuD<~ado -sobre as = .. eeças do balanço, e póde dar 
que nem se precisava do seu voto, nem de outra alguma .luz na mateha. Eu disse a Plancher, que 
resolução da camara, para se mandar imprimir 0 não mandasse· o par~ce~ sem as peças ; porém se a 
relatorio .na typographia de Plàncher~. Se, por~m camara quer, podera _ VIr segunda feira, e se distri
elle o dara. maiS . cedo impresso, do . que o faria a. ty- ~ui r~ ; . ~ · depois virá . o mais á proporção que sê'fôr 
pographia nacional, é questão, em que eu não en- lmpri~Jndo. · · . · · . . .. . .. 
tro. Levantei-me sómente, para provar que esta . Tendo -já dado .a hora · de . se levantar a sessão' 
lembrança que teve a mesa, não é arbitraria como p_:opoz '?Sr . . presidente, se dev~~ia: haver ~rorogà'-' 
se pretendeu inculcar. . ' çao para ultimar-se este negocio : . e resolveu-se' 
: o Sn; VASCONCELLOS:- Sr. pr'es1dente, an'ezar _pela affirmativa . . Pelo que -continuou a•discussão, 
!le quanto disse o illustre d~putado, eu ainda estôu tendo)t.;palávra · · · · - · ' 
que esta impressão .do relatorio .foi dirigida. só pelo ·h O . Sa~ CusToDJO DrAs: --Eu djgo que se não 
gosto- e arbítrio do Sr. secretario Franca, que pó de dar para a· ordem do ·dia o projeéto sobre a: 
prefefio a ty_.pôgraphia . de um estrangéiro ·. _á dotaçãp . da casa imperial, sem ·· que tenhamos na · 
~ypographia .nacional. Porém seja o.qüe fô,r, já mão o relatorio dà,fazenda. Sab~se que' o estado 
não tem remedio; e pelo que observo, este da fazenda nacional é máo; ·mas não se sabe .isto . se . 
anno já n~da . se póde fazer na camara a respeito de não por' noticias vagas. Talv·ez não ·seja tanto 
fi!lanças:·· :A,s : contas do :thezouro vierãtrã 15 ou 20 quanto· se diz ; e que siqiossa assigilar uma maior 
dias: a commissão apresentou oseu relato rio á8 qu!lntia ~o .• que se; acha no · projec~o; tal~ez. seja 
ou 10; • foi tudo para a impressão, e até agora·n'álla' peiOr,•-do·iqlle- se d1z, ·e nesse caso eu não votarei• 
de novo. ' . . ' · .. ,;_1 · ' por essa quantia ;.emfim ;nada se: ·póde'deliberar: 

Que restà pois? E' dizer-se· à" Planclier· que sem tel1llos os .necessarios e5clarecimentos:4•v:ista' 
aprompte :quanto. antes a parte do orcamento CJa: desse relatorio. Eu· nã~· sei que press!l• é essa · : : qu~: 
receita e· despeza do a uno futuro: porqüe co,ní ella rem, fazer- uma· dotaçao sem a camara ; estar assaz; 
poderemos fazer alguma ic1éâ do ,q!Je a .naçã<rpóde instruída!' PoiS a nação não .está. a'fazetJ.todas as 
de~pendei: com: a casa 'imperial.:; Sem qrie'a· camara: despezas · com ·a· ca~a imperial?· .Que· ; necessidade' 
saiba do que a . nação, tem a receber e gastar; .eli póde· hay,er:• de ta~ta pressa? ·() · · que é é~ feito com 
n~o ·sei :.~o mo se · p~de::votar sobre a dótação iinpe- pr~Sa. · :!aras 'vezes sabe· perfeito~· Et! v o~ C()ntra•_ai 
nal<D~inais.~ · câsa · iuiperial teni :sidosupprida·de mdica~..ao. · : · __ : .· ·.. ·· -1f" . • ::~ . y~.-· ;: :·. ~ ·.· ·• ·· 
tudo ' quanto Jhe:tem sido necessario~ : independeo~ :. ·O' SR.;· Gritlitó': ~:Pois. õãô e·neeessiuia'·a · dota.:.· 
~emen~-~ !lesle decreto de dotaçãoTnão nos co·nsta ção imperialT··Eu julgo q~e sim. Diz-se que·a ca.:. 
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!'7! 
-- - • . . . · · d d • O Sa. Vi~~~iaoi..::.A. éamaratem tomad~ na 
mara nao estã assaz IDSt!~da sobre o esla o a! maior consideração .a materiado projecto, de que 
finanças:. PC?rém ~ comm1~sao ·da faz~nda estara se trata, e·só:porqúe a tomou em toda a eonside
prese~te a discussao, e ~ara os esclarecimento~ ne- ração .é que resolve11 que se esperasse pelas contas 
cessar1os. . -.. ·. , do thczonro. Esta razão é clara e de evidencia; e 

_Sr. presidente, a raza~ verdadeua «; _f_orque s~ Pilrece grande _malign}dade o julgar-_se o contrario 
na~ que~. que_ nes~ se~saop~se 0 proJecto d1e do _ou attribuir-se esta demora a propos1to de empatar 
!4çao. (n oraem, a 01~m, '!: orde~.) ?e 0 9ue o andamento deste negocio. 
1nformou o Sr. secretano, nao podem vir da Im- Portanto a camara merece outro conceíLo muito 
pro~sa as con~s- do tbezour~ antes de se fechar -a diverso, do que lhe tributa o honrado membro 
sessao; !3 por Isso eu requeu~ que ~ · Ex._ désse (apoiadO, apotado), que nos crimioa por uma sus
este proJeCto para entrar amanha em_ dlSCussao. . peita só filha do seu humor. Diz que basta o pare-

O Sa. VASCONCELLOS:- Sr. pre~tdente. mu1to cer da commissão, e que estando ella l!resent~ in
oirende a toda esta camara o que a PC!UCO acabou formará sobre o mélis, que for necessano. P01s nós 
de proferir o honrado membro. (Apo'!:ado geral- havemos de votar pela consciencía dos outros, ou 
mente.) Pois a camara dos deputados nao quer q~e pela nossa consciencia 7 Quantos pareceres de com
nesta sessão passe o projeeto da dotação. da fam1ba mtssões têm sido aqui reprovados ! E não terá 
imperial! Isto é cousa inaudita. (A_potado gera}- qualquer senbór o direito de emendar esse projecto 
-mente.) E1;1 creio que. estas expressoes escaP.arao apresentado pela commissão de fazenda Y Então 
involuntanamente ao 11lustre deputado. (Apo•ailo, que pretende o honrado membro 'l que nós vote
apoiado.) Se o illustre deputado tivesse dado algum mos pelas informacões da commissão, sem convic
tempo á reflexão. certélmente não se animaria_ a ção propria f A dÕtação do chefe da nação não ba 
calumninr os seus honrados collegas, e a ataca~ tao de ser de mero arbítrio de um ou outro membro : 
directamente a esta augusta camara. (Apo•ado, ha de ser estabelecida em proporção aos ~e~dimen-
apoiado.) tos da nação. Ha de se calcular por aqu1Uo, que 

Pois a camara dos deputa~os. n_ão ha de executar ella tem, por aquillo que ella. despende, e por 
aquillo, que manda n consl\tutçao! Como é <{Ue aquillo que ella deve. Do contrarto é escusado en
nesta sessã? ella poderia ter ~ei~ passar es_t.e proJe- trar esse proj~clo em discussão : approve-se tal 
cto, e mu1tos outros da pnme1ra ur~el!c!a, e se~ qual, o passe ja para o senad~. _ . 
os quaes não podem marchar a C?nstttutca.o? Pots Eu não sei o que seja dtscutir-se um proJecto 

·-havíã.:sê ~de1~o-~m-:quatro m~zeS-1-Quant.os -de--dotnção-;-senão-o-onminar.-se .qual é a som!Da. 
e quantos oegoc10s estao mlac~os amda 1 Qu~n~s que a nação póde, segundo as suas cJrcumstancias 
estão -sómente em _começo l Nao ba ~ma InJUr~a detpender com a maRut.enção do throno~ E11 ~st.ou 
mais atroz do que dtzer-se que h a tençao pre~edt- persuadido · .. que a assembléa ha de conduztr-se 
tada de não deixar passar este projecto l ((Apolado, neste negocio com o maior interesse, e sabedoria. 
apoiaào.) . . _ (Apoiado, apoiado.) Ha de ter em consideração não 

Fallarei agora sobre a md1caçao. Como o Sr. só as circumst.ancias da nação, mas tambem a alta 
secretario diz que depois de amanliã podemos ler as dignidade do throno. (.4poiado, apoiado.) J>ortanto 
primeiras folhas com o relatorio e parte das ~eças meu voto é que se dê toda a pressa á impressão das 
officiaes, já me não ?Pponho )~ q.ue se _dê o proJecto pe~s necessarias ; e se ellas podem. vir até segun
para a ordem dod1a; porque Já então poderemos da-feira, entre logo o projecto em d1~cussão. 
saber, quanto .tem a nação, quanto deve e quanto 0 Sa. CLEMENTE PEaEil\A : _ (Nada obteve 0 ta-
ga~~; sem o que nada se póde fazer. . cbigrapho.) -

O Sa. CusTooro Du.s : -Sr. P!es~dente, eu Tendo~se feito mais algumas reflexões, deu-se a 
ainda me não dou por convenci~o, e mstslo que se materia por discutida,- e procedendo-se á votação 
e~pet;e pelas contas para se deliberar COD?- ~cer_to. foi approvada a indicação verbal do Sr. Getulio. , 
To~ara. eu saber, par~ qu~ esta J>~:c•p•taçao. 0 Sa. PRESIDENTE deu para a ordem do dia 28: 
Pots o tmp~rador e sua Imperial fam!h .. _ soffre por }o, discussão sobre o projecto para a dot.acão de S. 
falta de meios de sustentar ~sua dtgmdade't Eu M. Imperial. e sua augusta família: 2o, c·ontiiiua
pouco tenho, porém se tal acontece, ~sse pou~o, ção da discussãó do projecto sobre o recrutamento: 
que eu te!lho, está ás suas ordens, e ereto que. mn- so, leitura dos projectos, indicacões e pareceres. 
~u_ em __ . de1x_ ar_á. d_ e . fazer o mesmo que eu faço. Levantou-se a sessão depois das :i horas da tarde. 
(Apo~ado, apotado.) · . . -JoF.é Ricardo da Costa Aguia1· õe Andrada, se-

Oillustre deputado dã a entender que a famllia cretario. _Francisco Gomes de Campos o redigio • 
. imperial padece _por ·causa des\a. demora, e _q~e ha:: · 
· proposito nesta eamara, de a fazer padecer. Na o ha _ -- _ _ _ . 
uma lembrança mais triste ! (Apoiado, apoiado.) RESÓLUCÕES DA CAMARA 

Sr. presidente, não ha · semelhante urgencia; . • ·· 
· faça-se a lei da dota~o com conhecimento do es- <Dim. e Exm. Sr.~Achando-se enfermo o Sr. 

tado_ .do _thezoriro. Segunda-feira é que se diz que deput~d~ lan~ario da Cunha Bar_!:losa, membro d 
principiaráõ a :vir da imprensa as contas da la- comm~ssao mtxta para a J;edacçao do re~ment 
zenda.: e como . é que segunda-feira se ha de dis~ ~mmum a . ambas. as_ camaras, e tendo s1do no 
eutir este projecto 1 Não imitemos o system da mead_o para o substit~Ir n~ste lugar o Sr. deputad 
antiga administração, e~ que. se fazia tudo sem or~ . Ça!ld1do losé de. ArauJO V1anna ;_ cumpre~ me par
dem e sem conta; e por 1sso e que o estado do lhe~ lttctpal-o a V. Ex. afim de que seJa presente _ao se 
zouro chegou ao ponto, em que se diz que está. nado!., _ , . . . .. · .-. . · . . ·. 
Façamos as cousaS .:_COm -vagar, para !!ahi~em bem . Deus guarde ; a v. Ex. ,Pacodacamar~d~s d~ 
fe_ itas; _a marcha dos c_orposd_ elibe_~ __ antes e semp_ re pu __ t ad __ o_s, e_m ~- de. Ag_ os_t o de 1~_- . ..... J _ _ose .R~ca.r. 
vaga~osa. Ao executivo é que compete obrar com da C~Bta. Agucar de A!ldrada.-Sr. Joao Antom 
aclívidade~ . ·· Rodrigues de Carvalho. - . · , _ -
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sEsSlO EU 28 DE AGOSTO DE.:18l6 273 , 
_1llm. e Exm. Sr.-Fii·:~~~(ê; nac~'mara dos ções de palacios, que a naçã:> julgar convenientes•'" 

deputados o oflieio de .· V".:.::Ex ~ : de25 . do corrente para . a decencia c recreio .do imperador e sua au
mez. e a _ -Rprescutação;~···qiüfo'~aeõnt'p~,nbava dos gosta familia, conforme o art. 115 da constiluicão. 
moradores dos termos da vjllà .de ltapicilrú de C i- -c temente Perei,-u. , - F oi apoiada. · · • · 
ma, e do j!llgado de Ierimoabo; relâtiva aos limi- O Sn. VASCONCELLOS :-Sr. presidente. cstã clau
tes das províncias da Bahia e Sergipe •. E cumpre- sula não se póde _suppt·itilir de sorte alguma, poq~e 
me certificar a V. Ex. que a mesma camarajá tem ella esclar{·ce mais a regra e'tabelectda no .Jwincipto 
dado a este negocio a devida direcÇão. · do artigo. Diz o artigo (Leu.) Declàra as despezas, 

Deus guarde a V. Ex. ·· Paço da camàra dos depu- a que é applícada esta dotação, e depois ajunta a 
tados, em 26 de Agosto de 1826.- José Ricardo - d 1 · d - b 1 · 
da Costa Aguin.r de Andrada. -Sr. José Feliciano excepçao que e uc• a· mais a regra esra e eCida. 
Fernandes Pinheiro. Eu não sei que duvida achou o honrado membro. 

Esl~ ~xcepção é feita pela constituição no. artigo . 
------a;~--

Sessão em 28 ~c Agosto de I 826. 

PRESIDENCIA . DO SR. PEREIRA D.\ !SOBREG.\ 

-Fez-se a chamada ás 10 horas da manhã, e acha
rão-se presentes 18 Srs. dl~pulados, faltando por 
doentes os Srs. Pinto de Almeida, Hollanda Caval
canti, Bricio e Queiroz Carreira. 

Sendo aberta a sessão, leu o Sr: secretario Souza 
Fran~ a acta da antecedente, a qual foi appro
vada. 

Entrou-se logo na primeira parte da ordem do dia, 
que erâ·' a discussão do projecto de lei para a dota
ção de Sua ~lagestade o Imperador. 

O Sr. secretario Costa Aguiar leu o 1 o artigo as
sim concebido : 

« Art. 1.0 -A dotação de S. M. o Imperador será 
de ora em diante de quttroceutos contos de réis an-

_nnaes Ncs1a dutaçãoJicã~ompre-hen<iidas :. 
despezns de sua imperial casa e serviço, á exce.pcão 
sómente das acquisições e construcções do palac1us 
a que a nação julgar con\'enientes para a decencia, 
e recreio do imperador e- sua augusta familia; 
conforme o art. 115 da constituição.» 

Orarão s~bre a materia deste artigo 
O Sn. CLEliEN.TE PEREIRA :-Eu não tenho duvida 

em approvar a. primeira parte deste artigo até a pa
lavra-serviço-(leu o artigo), pois julgo superlluo 
tudo que vai das palavras-á ex:cepção sómente
por dianle, e por isso· eu suppriruiria. Esta exce
pcão firma uma regra em contrario,a qual aqui não 
eiiste exprelisa ~ dá lugar a duvidas · 

Ern se dizendo-despezas de sua imperial casa e 
serviço...:..._t~m-se dito tudo, e já se sabe q~aes são 
essas despezas, a que se assigna a dotação . . Esta 
excepção que o artigo apresenta, já está declarada 
na constituição, e aqui repetida só causa embara
ços sobre a verdadeira inLelligeocia, que se deve 
dar á regra em contrario como já disse. Eu creio 
que debaixo daquella exprcssão-despezas de casa e 
serviço-a camara não comprebende muitos outros 
artigos, que tendo t•elação com a casa imperial, não 
devem todavia ficar incluídos nesta· quantia, como 
seja a capella imperial, etc. . . · 

Logo q11e isto 'assim é, necessariamente deve-se 
supprimiressa excepcão; porque se ellase en~der 
restrictainente, vem-se .a . concluir que as despezas 
dá capella 1mperial e de outros objectosdévemser 
pagas pela dotaçãQ; o que pàrece que _riem a· ~om~ 
missão; · .. nem a . camara tem em vista. Por isso eu 
otfei·éco está emenda. · 
.. Le~ e mandou á mesa a seguinte 

« EMENDA 

« No 1rt.l0 proponho a suppressão na clausula 
.,-á_ excepção ·. sómente . das · acquisições e toostruc-

aqu1 Citado. · · 
As despr.zas da capella imperial são muito distin

ctas, e admira que o illustre deputado se lembre de 
que se possão comprchander na dotacào. Portanto · 
essa clausula é indisp·msàvel, por dar Íuz á ma teria; 
e voto pelo artigo tal qual está. 

Poréin, se a camnra assentar que esta clausula se 
deve supprimir, então do~·e-se adiar a discussão 
sobre este artigo, até se examinarem as contas do · 
thesouro, c ver quanlo se deve arbitrur para os re
paros. dos palacios, porque este objcdo não ha de 
ficar indeterminado. 

Ora, para se a5signar essa quantia, que pó de ,·ir 
a ser muito importante, é preciso ,·cr-se o estado 
das nossas finanças, porque a nação _nü.o póde fazer. 
agora o que talvez possa d"aqui a 3 oll 4: anmls. · 

O Sn. LINO CouTINIIO :-A assembiéa, senhores. é 
obrigada a fazer a lei da dotaçi:10 do imperador, e 
de-sua-augusta ft~milia:-lli-:raqutõ lJUe diz a consti.
tuição. (Lm os arts. 107, 108 e 109.) Pergunto cu 
agom, so este projecto l'ai desempenf1nr esta deter
minação da nossa lei? Acho que não: porque n ser 
approvado.tal qual, a dotação, que agora se vai as
signar, fica inalteravel até os ultimos dias da exis
tencia do imperador. 

E' vet·dade, Sr. presidente, quo a dotacão não 
póde ser maior, attento ao nosso actual estado de 
finanças. ~las, sr~ •. prcsidente, as finanças podem 
melhorar, e entãi"·acho insumciente a quantia de 
400:000$000. 

Debaixo deste ponto de vista,-eu acho que o pro
jacto não desempenha bem o fim a que se propõe, 
e que talvez seja neces~ario fazer um artigo nddicio
nal ; pois do contrario cem annos que- o imperador 
viva, não receberá outra dotação, ainda que as fi
oancas nacionaes venhão a melhorar, como temos 
razão de esperar. Por esta r·azão eu enviarei á mesa 
uma emenda, · 

Quer o honrado. membro que se supprima esta 
clausula-á excepcão sómente, etc.-Ora, Sr. pre
si_dente, nãg se fazendo esta declaração, poder-se-ha 
vu a entender, que os reparos e c~ncertos dos pa
lacios ficüo á cargo do thcsouro, mas isto não, pó de 
ser. · 

Conforme a constituição, só perten.ce a nação o 
prover:r:sobre a construcção de novos palacios, e 
quando isso fôr necessario ha de haver uma lei par
ticular, que aulorise essa despeza; porém nunca: se' 
poderáõ julgar comprehendidos neste artigo ila con
stituição os reparos, augmentos~ e quaesquer inno~ 
vações, que se qneirãofazer dos act11nes palaciosf 
porque a despeza, que para isso fõr piecisn ha de 
sahir da dotacão. · ~ 

· Portanto j~lgo que a clausula incérta no artigo 
deve passar, e é . muito neeessaria. Nós devemos 
marchar. sempre com a constituição· em vista~ 

69 
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SESSAO EM ~8 D2 AGOSTO DE 1S.iü 
·o S~t. GE-rcuo :-Eu ,·oto p~>l·> artig() ~orno atltlí

tamento r,uc lembrou o Sr. Lin() Coutinho. Quero 
que se lJiga a~sim-EtnqualllO o~ cirCllUJSlimCÍas 
a~tuaes tJâCI pem1htin::n1 pugmeutar-sc-.~ pri_·~ente 
dotaçiio, a nacâo ns~i:;na 400:()00$000, etc. blo c 
paJ·a que fiqÚe ~ntcn.Jído que logo que o1$ uossas 
circ:m.1:Stancias t!!dhor~!-em, t.!cn~ sc·r . :t:!gm.~·ntadn 
esta q•wntia. 

Voto p:•lo :u·l-igo por<{UO rccunhc~o q ... e o c~tatlo 
ac1unl t!n faz<"!n~ta nã.) no~ pôde a.nimar '' n..;;:_;~ignar 
mui• <lu que cs~cs400.000,~DO~. ""'~ cslt\u l1ern lougc 
de i~kar ~~lu Súlllllll\ sulll.d"ntc para o u·at<uuctJLO 
da tÍ11gu5ta pessoa tll' S. ,1. o Imperador, e o mesmo 
dit4o dí.l qne-ê assignndn á sua. augustíl c.s;wslt. 

Quizcra poràm qu.) se ;tCl:tcsct'n la:isc aquelln 
clauoula lumliralla jit por mim no meu pruj«cLu, 
para que quando a nrç~·· melhorar dtJ finança~, ~e 
pu$>ào da r 8'.10, 1,000 em 2,000 c!o n l"s de róis ; eo1u 
os quaes S. M. lmp•·rirtl sr poss" tm1a1· r:om a dc
c~nr.i~ corrcspontlenlc ú •t:a alta ge~r:~rchia c á dig
nidndr: dn n.-tçãu lwttzilcira. 

O Sn. SvuM Fn '"'~' :-Qu~u·•o :1 commissão tlc 
fn~Pndn n~di~i" (1•11' projtc!o, tinl>n á ~ista a con>ti
tuicào de um lado t.~ as conla.'S do theso~rro de iJUltO 
lnd;,, (> q••o t~lvo·Z n~•o pus>ào dizer de si os senhc
re~ qu .. tênl lullado. 

,\ cummb,;i\u \'Ío o .:rt. 108 da consti,:uiçiio, e que 
ftoz? O me~uw, qut• mawla o arligü: au;.pncnltul 
a dolação, quo" c .. nst>tui~õo 1lecbrou ni1o ser sum
e'mle: c a quanto B lci'Oit ~ Ao du;··lo c at-bitron 
400:000#000. 

Era u mais, a qnc podia cht•gaJ·, pur<jiiO o minis
tro da fazcn tlil o1·çou o drfi cil rara a> despczas do 
anno qnt' ~em mn 5,000:000$000. ~ias drrão: em 
lal caso a cummis>ào CXOI'l>itou, po1'4l\l" ainda uão 
chE!gou es,;.~ épcc.a em que a ua,ão Jl4liEa marcar 
nHlio-r sonuna. 

Nilo ; a m~sma commis;ão de faz,nda oxnm i nando 
os orçame!flos parciacs, c todos os mais papeis do 
tllewuro, c•mlwCI:!U •tue o dcficilnão •~ra 1ào grande 
como se aprnsentavi\;-e por isso não lave receio ile 

O Sn.. G&-rllLio:-L~a-se a con~títúicão c rcr-se
h3, çuc se se não fizer ·a ded•mtçãl), qúe proponho, 
fic1mi !'ubsistíndo esta dotacão durante a vida do 
irn pera-il<"lr. . · · · · · • ·· 

o Sll. so~z~ Ftl..\NCA.:-Niio se trata agora do 
saber, t<e a couslituic~o inhibe, qu•~. assign•dn uma 
-\·cz a dotaçiio ~eja áugtncnta~la d~p·-~is cuufor~!le a 
nação jul:;a1·. O que diz é, ~ue logu que o im[>erador 
succcder no iii)Jierio, a asscmbléa lhe assignar.í a 
dotação com petenlc: do ll,le nr.o se se;;ue o que pcc
t"nú(\ o illu•tre deputado. 

E ~(: o mc~nao illustrc deptll.ado entende que a 
eunstiluiçiio inhihe css3 ·ôlltera~ão. como· é que· pre
tcndé «;!;Ora illu1il-a"·co:u a sua proposta? 

s~nhoros, leis provisod:.s nãl~ ~:to boas., u!su mui
ttlS in~onvl'nientes .. E' verdade que em r i1;or tvdas 
aolP.is são provi~orias, uorquc podem Slll' rcvo~:uda~ 
por q'tttn1 iJS ffz, como esta de que se ~rata; porém 
lilCS lt~ís l~m semvrc o cunl1o da pcrm nnencía; o 
quo n~o acomc~c com aqnellas leis, que cb .. ma mos 
provjsoz·ias; pois trazem desde logo COln~igo o \·icio 
quP as h~ de C>l!lsumir. Eis a•tuí a razão porque eu 
sempre me lenho pronun1·iado nosla comnrn contra 
leis pno\·isod~s: não é esta a primeira. 

P<•rém, Sr. presidente,, ni>o ê isso, a que agora 
dc,·~mos aucnder: nós devemos pe:.o:;.r muito bcn.t as 
circ.umst-ncins da nação e o e~tado do lhosouro; 
circumslnncias difficeis, e• tado de npuro nã.o cau
sndo por nús: nús já o nchamo~. 

Os m<•lÍ\'0~ q11e J,:.,·nrão a fazenda p uu 1 ica a este 
estndo são bcnt sal> idos; enLrdanto o ministro da 
lnzcnda diz qu& nü.o qu~r snber disso, q11C lhe llem 
dinheiro, c prceisa _ lle 5,000:0001)000 além do ren
dimf>nlo ordmnrio o e:urnordinnrio. 

,\ ttcnd3-sc que clle blla só do Rio de Janeiro, 
porque dns pro,·incias ~ue uão ·sabe nadil. Ora 
nestils criticas •Hrcumstancia•. que mais -podia a 
commi:osilo -pr~pôr á deliberação da camara t Por
tanto nu dP.f~ndo o artigo. 

Lctl-se então a sol?uinte 

K EliRXD.\ 
au."mentar jil a dot •• ção. . 

Depois de ter a commissüo augmentado a dota~,;ão ~ A doUJ.~ão do in•pcrador serà de 600 contos, a 
dt<finio~a da fôrma, em q•u~ so ach~ no ~1-t. I• do saber 400 pagos promptamente, 200 ficaráõ no 
proj••cto (leu <> art. 1.•) Nisto nfto f~z rnals do que Arnrio a juros· até que pelo . melhoramento das 
~rlinlttir a mesma exccpção que a conslitoic;ão e~t.a- finanças se possão pagar, e pllr em dia.-Liflo Cou-
beleceu_ ,. tinho. »-Foi apoiado. 

A eJ<cepçào qtt~r dizer-tndll, o quo fôy conslruc- O Sn. At!!ElM E ALBUQOERQUE;-Sr. presidente, 
ção. acquisição ou compu. de prcdios, não fica com- nem eu apprnvl) o artigo pela mnneira, em que cstã, 
prPhcndido na dotaçfto. nem me agrada a emenda·' do Sr . I.ino Cóutinho. 
F.;z-~c o Ol'çamento das de~pe:ws Cum criaJos,etc., ~· ve rdade que nas ~irc~mstar.cins, que ~inl>ucm 

q11e se pa::avào por uma folha a parte: e achon-~r. rguora, e segundo· nos mforma a commlssao de 
que não chPga essa despeza a 30:000$000. Por isso fazenda. q11e _tem tido em seu podo{r as· contas do 
julgou a comrni•sào que esta quantia de 400:000$000 thesouN, es!a quanli~, q:tte se assigna,"se acaso não. 
era ras:;;;-;d cc:np;;u\til·ame o.Le ú-d~ q:;;~ c i;:-:pcra- é cernspondente á excetsa dignidade do- chefe da 
dor gozava até agora. nação bmzileira; e á da mesma nação, c toda\da a 
·Drs~e um iUustr~ deputa41o que se de1'e anneltat qne agora se JlÓde astahelrcer, e·nis\nme confnrmo 

neste projecto uma clausula declarando que a do- com a coliim1E<Sào : portlm o que ma não agrada é 
ta,;ão se augmentarã, log~ que as circumsta·n-cias o quo "esta' qu11.ntia sejtl taxnda para ·s.,rnpre.- -pois rue 
permiHirciu~ par..,cc conlra·o disposto na con;;tit11ição. Eu quizera 

Porém, Sr- presidente, par.:~ que esta clausula? q11e se nrbitrasse es~a quantia por agorn," e que se 
Por vent-ura poderá est.l legh;latura vedar que ns Je- declarasse, que ella se fosse augmentando à propor
gi~lnt.nras segnin les alterem esta !~i? Não certa- ção do melhoràmento das finaneas. sempre na razão 
mente: se· cllas entenderem pralicavcl essa altera- em que ao pl.'l!senle estão esses 400 contos para com 

·· çl!o, a farão independentemente de qu~osqucr cl~u- a renda do e~f.;\do.- -
súlas. ' · · I E' preciso que a dotação ande em proncrçào com , 

' Tenh41 declanulo as.razões, em que se fundou a o estado dn~ finan,_;a~ •. e por e~te modo n_'ão f_aa_ remo~ 
commissão de fnGndâ'. para orgt~nisar o projecto lei pm"isotbl ·mas sim uma lei permanente· PQr 
tal qual es~ã, c. finaliso vot.nndo por olle. es~c meio n~s interessaremos ainda mo.ls ao {Jhcf& 
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da nação no augmento das rendas do estado. porque alto lugar que occupa. nada mais. Quaiuio as rendas ~ 
e \I c é o fiscal de toda a nacão. Este é o meu voto. A do estado chegarem a esse estado floresce a te, então ·· 
proposta du Sr. Lin<' Coutinho é um pouco engenhosa esses r<:_ndimen tos hão de se emprugar em benefiCio 
mas não satisfaz. A quantia que se assigna para da naçao~ que é q:1em os . paga : então hão de se 
a dotação, não pódc ficar em di...-ida por ~er fazer as obras pt:btic;~s, de que tanto precisão os 
contrario isto á natureza e fim da dotacão, que está povos, c se devem maltiplic.ar os estaha'ecímentos 
no mesmo caso dos alimontos. • scientíficos por todn o Urazil. 

Dá-se esta quantia para cffecth·amcnte se gastar A dot<:çãa de 400 conte~ de t-éis, parccn suffi:;iente 
para . sustentar o dccóro do throno, p:u·a occorrer por agnr:1, e accomodai:ds dífficeís circumstancia!:'. 
ás despczas da casa, c servi co do imperad:•r: e como 1\fas ~i nela quando a n;•ç?:o m•·lhorasse, e podesse 
é que parte desta so:nma f1a de ficar r.m di,•ida? d!lr mawr sommn, se:npre devia esta sor propor~ 
lsso · d~ ·maneira nenhuma. Estabr!lecão-s~ os cwnada aos cnmmo;Jos, e decoro da casa reinante: 
400 contos de réis, e declare~sc que esta somma !ladamili~.Querercstabd;cel'Umaregr<~dcaugmento 
irá crescendo á propuFção que crescerem os rcn· mtletcrmmado, t•muo suruenle relacão aQ acen.:s· 
dimentns do estado: assim fica tu.! o jlrovidcnciado. cimo das rcnrlas da naçi10, é querer que a nacão dê 

Disse _o illustre deputado quo debaixo da pahwra o que não p1'íd•~. nem d••vH dar. Supponhamõs que 
-construc~ão-se niio devem entender os reparos, as rendas da nação, em lugar de ir tllll augn:ento, 
e c:oncertos dos edificios: cu entendo o contrario. diminuem: por esta nlgra dn.\'eria tambem ahate,.~se 
Não sei quo privilegio ha nas obras novas, para a dotação do imprra•Jor. hlas isto terá cabimemo? 
que só a ell:rs se applíquc o V:)rbo-construir-.Pnis Está \'i:--:io q•1e esta id:•a do illu!>trc deputado se não 
não ha constru~ção nos reparos, c concertos? Eu pódo adopt<.~r. A tlotação dú impcradOI' de\'o ser 
até acho qnc nem isto se deve mettr.r em duvida, fixa c pem•anímtc, e não JH!las regras dl' proporeão. 
pois estou pcr!'uatlido que a constituicão debaixo da . Cnmo ~orém por mu!tns, ~e muitas razõ?s, ·que 
palavra-construcção-entcndcu todÓs os · reparos mng:tem 1gnora, a naçao nao se acha em ca·cum· 
uecessario~. stancias de fixar já u1u~ quanti1 certa, por isso não 

Sr. presid'!nt.e, ha reparos. que equivalem a uma ha rcmedio. senão fnzer o que pt'oponho na minha 
ohra no,•a : e ha de se deixar cahir em rui na um cm<'n!la : o qnnndo cl1•·gar t•ssa época, em que o 
cdifido?Suppcnhamosquo um palacio so ineendiou, thcsouro esteja mais feliz, o que de''<'mos esperar 
011 se ·anninou de todo: só porquo ficarão os IJtW acontt•ca, se n admini::.trat·ão nwlhornr, e se os 
alicerces, ha (C SC dizer obra Velha, reparo, COil· nbUSOS CCSSal'flm1 O imporatJÓr virá a percellCl' a 
corto; o ha de ser re~dificatlo á custa do chefo da dotação por intei1·o, o ns:;irn tem-so st·mprc em 
nação Y 'Eu não penso assim, c C:!tou persuadido vista o dccon do thrrrno, o a dignid •de da n;~cão, (I 

que a constituição quer o contrario. . jtlll iamentil as posse:> c m·~essidafirs da- mesma 
O Sn. J.iNo CouTI~Ho :-A idéa do honrado membro na cão. 

é inadmissível, e até de certa maneira, pouco Quanto á ultima · parte dtJ díscur$0 do illustre 
decorosa á nacão, e ao seu chefe" Pois o · chefo da deputado, digo. que l'rpm·o nunca so tomou por 
n:.tção brazileira h a de intrressar-se mais pelo bem construcção, nem cotl~lrucção jámais se entendeu· 
da · nação, por isso que espera mais pingue rendi~ propriamente com•l reparo. Cm1stntir é edificar de 
mento á . proporção, que vão crescendo os reditos novo, e npflrar, é concertar obra vr.lha, ou, já feita. 
da nação 'l Que idéa tão baixa? Que mais faria um O exemplo, que trouxe, de um palacio demolido. 
consignatar·io, ou um procu1·adot·? não é admissi,·el, porque está na mesma razão de 

Não ha tal, Sr. presidente, .o interesse, que o uma n~va construcção, é um novo palaci<?1 e a 
chefe da nossa nação tema pela -mesma nação, não nação e, qttc o ha de ma~dar fazer, cornpeti'!do á 
tem tão baix•J principio : funda-se na gloria de ass~ml>le~ de:retar a quantut que for o~çada, e nada 
imperar sobre corações livres (apoi'.Ldo. apoiado), , ma•.s : pois nao se. ha de fa~o1: um pala.·~.lO como o ~e 
de fazer um povo feliz ( dpoiado, apoiado), e DJ ?tlatra, e o da AJuda, ~nJa t~portancta absorveria 
iuaprecia,•cl prazer de viver entre clles como um todas as_ rcn.dnc; d:' nn.çao :_o tss_o mesn~o ha de ser 
1·espeitavel e amoroso pai no meio de seus filhos. S': a .naçao uver~mhetro d1spomvel, pots nem é 9a 
(Apoiado geralmente). Eis a recompensa, que com- d!gm~ade da naçan, nem do seu chefe, que ~e peça 
pete aos,grandes monarchas, eis o maior premio a dmherro l'mprestado para levantar palaciOs ao 
que anhelão · as bençãos ele um povo livre, e o mcsm? chefe. . _ . 
re.conhccimento do mundo inteil'o. (Apoiado geral~ Porem dalJUl na o se segu': que · ~s peqnc~os_ 
?nente.) . . . . . reparos, e outras_ obras parct~tes. de v~~ ser feitas 

Pois a nação brazileira ha de negar ao seu chefe 0 pel?s cofres da naçao. Os propnos !nqu1lmos fazem 
que clle p~~cisar para susten_tar ~seu, decoro, c 0 mmtos rc. ~aros, e obras para. prop,;to com modo ~as 
da sua fam1ha. e casa y A naçao nao da tudo 0 que 1 casas alhmas. ~e for necc~~an? au~'!lentar opalacto, 
lhe é necessario 't Dá; . Sr. presidente, e ha de dar 1 por ter cr(3~Cido a fa.m1ha 1mperwl, ou_ por qual~ 

, com a melhor vontade: ha . de dar 0 que for neces-1 quer outro JUsto mottvo, ta1~1 ~em a .naçao o ha d~ 
sario, c compativcl com as suas fo~~.as, mas não ha fa~~r. E na ve!dade ~ famJI!a do Imperador va1 
de dar para ent.hesourar, Tudo quanto 0 imperador· cr.,::;cendo, e. sera.necessarw fazerem-se nova~ casas, 
e sua augusta famiiia precisarem. ha de ser pago ou augmentar a~_ que ha, e nmgu_em duvida que 
pela nação, _ porque ó 0 seu chefe, e ~rab:tlha pa~a essas obras estcJaO a cargo .da na~.ao. Isto é o que 
seu bem: porém nunca a nação·püderadar de ma1s mo parece. .. . . . 
só para o fim de ajuntar, e enthesnurar. . · · O Sa. AL!IIEID,\. E ALnuuur.RQUE :-Sr. prestdente, 

Admittamos a bypothesó de que o ('.Stado das , cu n~o disse que se asc;ignnsse ao monarcha uma 
nossas· 'finanças chegava . a supra · sttn~mum da ~ qu_antta, -para que. elle a ,ent.hesourasse. _Longe de 
perfeição: segue:..se que a dotação do Imperador · mim semelhante 1déa, pvts e~ po~s,p considerar que 
deverá subir a proporção? de nenhuma maneira. o mo!Ja!cha enthesoure . dmhetro 'l Para que2 
O , imperador . não devo exigir mais do que aquillo, ' Sr ~ prcs~dent~' Se a n!lçào presta t.ud? o _que lhe e 
qu«;l-lôr preciso pa~a as suas despez~s em relação ao · nece~sano, c a sua famiha, se clla ate .se compro-. 
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inette a doptarassuas filhas, para que ha de o chefe da 
nacão accumuhr o dinheiro? Quando a nacão élbre 
os ·seus thesouros, e os otrcrece ao seu chefe com 
mão generosa, é na bem fuud:ula •!onfiança, de que 
este cllefe empregue a bem da mesma nação, o que 
sobrar desses subsidias, é porque espera que o seu 
monarcha saberá !lisLl'il.utir es~as sobras pelas classes 
mais nat:e~si.tadüs : ~ não se_ engana a nação, 
quando asstm pens<\. Exemplos 1nnumeraveís olrc
rece a historia anriga e moderna de br-ilhantes 
~stabeler.ímentos feitos pelos reis a beneficio dos 
povos, e á ('U::t.a de suas rend;ts particulares : sem 
sahir de Portugal, eu pudera citar alguns. 

Portanto . quando eu mostr<J a franqueza que o 
illustre deputado a<:abou de notar, est.ou longe de 
suppur, que essas renJas, que se assignão ao impe
rador, se Yão accumular; e t.urnar eslereis : pelo 
contrario estou bem persuadido que tudo quanto a 
nação lhe der, h a ue reverter em beneficio da mesma 
nação, e é nesta in!elligencia, quo eu dis!'c que elle 
se havia de intere.ssar ainda mais pela Ulesma nar.ão 
tendo na sua mito meios para isso. · 

Quanto ao mais, o illustre deputado, querendo 
refutar a \\\i.nha opinirto, não fez. s~nào confirmal-a, 
porque fez a distiocçito de grandes a pequenos 
reparos, incluindo os gr:mJes na clas!:c .. daquelles 
a q11i! se pódo dar o nome de constrüc~iío. I~ nn Ycr
dade, se o honrado memhro falta tln pequenoscon
certos, ou de obrasinsignific" nlrlS, cu estou, quP. nem 
o impet·adúr quererá exi0ir da nação o seu importe 
porém se forem reparos cnnsideravois, devem inful
lh•elmente ser feitos á custa do thesouro. F.m con
clusão cu ninda sustento o meu \'Oto, e qnizcra quo 
se fizesse a dl"claração, que p!·opuz, pois nenhum 
peso têm as razões, que se ex penderão em contrario. 

O Sn . VAscoxcELLOs:-Eu !;OU da opinião do Sr. 
Lino Coutinho. nem sei como ella se possa combater 
sendo, como é fundada na constituição. Diz a con
stituicão (leu o art. 108 .) E que chwida pó de ha,·er 
sobre "essas.pala\"ras 'l Para os outros impcradot'es ha 
uma regra estabelecida ·: a dotacão que se lhes 
assignar, ha de ser por uma ,·ez : nias para o actual, 
não é assim, ha de ser provisoria. 

Eis o que se póde entender destas palavras da 
constituição. (Tornou a ler o a1·tigo.) Porranto quê 
a lei deve ser . p1·ovisoria, não se póde duvidar; 
p_orque do contt·ario não observamos 't constituição; 
Ha de se augment.ar esta dotação, quando as eir
cu.mstancias . do thesouro melhorarem : Logo a lei 
que fazemos, é provisoria. Eu até julgo dcsnccessaria 
a clãusula declaralorir., porque a constituição é que 
a tem marc~do, e assento que ou se faça, ou não 
esta decla raça o, logo que mudarem as circumstancias 
a assembléa de,·e tratar de cumprir esta determi-
nação constitucional. ,, 

Quanto ~reparos, e construcções, confesso, que 
nunca ouv1 que fosse uma, e a mesma cousa : não 
me lembro de tal, G entendo qtie serilelhante signi
ficação é arbitraria. O illustre deputado chamou 
construcçiiu u que outros- enlendem debaixo do 
nome repa1:o: e para que não se suscite semelhante 
duvida, requeiro que se declare que reparo, . e 
construccão são cousas diversas. Sou tarnbem ·de 
opiu\ão que logo que as ciTcumstanCias do thesouro 
permit.tão, .. se faça construir um- palácio para 

· S. M. Impel'ial, porque é preciso· que o primeiro 
funccionarto da nação se trate com a deeenc;ia e 
c:le.córo que lhe é devido, o a constituição deter;.; 
mma; · 

O Sa. CL~IIENTE PEREIRA :-Contínuar€í a sus
tentar a minha opinião, se eua-não for adoptada, 
.então proporei que se faÇa a differença de pt:quenos 
reparos a grn.ndes TCparos. Digo que nesso caso é 
necessaria esta distincção, porque a dotacão tem a 
mesma natureza de alimentos. e é só destinada 
P~•·a !iS despezas _ordinaria;;, e não para as m.:traor
dmanas. 

Demais, tem-se c-alculado que estes 400 cunlos 
chegão para as dt>spczes ordinarias do throno: corn 
que dinheiro_ ha de o imperador fazer os reparos 
dos ~~us palacJOs 1 · 

Então destine-se uma quauLia em separado para 
e-sse objecto. Cotl\•irci, P•lrtanlo, que se diga que 
desta dotação sahirã a importancia dos pequenos 
reparos, porém, os reparos em geral de grande im
portancia dAvPrn l"er {Pitos pelo thPsonro. 

o imperador ha de regular as suas despezas pela 
somma lot.al desta dotação; e se íõr preciso con
ccrlar um palacio; donde ha dP. tirar o necessariot 

Eu quizera que houresse bastante clareza nesta 
lei. 

Pelo que r~spcita ao artigo addicionàl do Sr.Lino 
Coutinho, a letra da consl.ituição é esta. (Leu o 
UI'/.. }08.) 

Ora, a constituição não podia fallar daquclla do
tação !Jt•e C! im.reratlor tem tidn até agot·a, porque 
essa na o fut asstgaada. pela nsscmbléa geral consti
tuinte. nem era propriamente dotação. 

Pot'tnnto, já está preveniclo na cunsliluicão, e 
niio é necessaria essa addição lembrada pelo iliustre 
deputado. 

Basta dizer-so-a--dotac;ão do imperador, em
quanto as circumstancias não pcrmiltirem que se 
~ugmen~e, será a quanti~, ~tc.-Assim vamos de 
conformtdatle com a constiLU1ção. 

O Sa . . Lun: Cw.ucANTI :-Estou pelo que acaba 
de dizer o illnslre deputado, a respeito da intelli-
gencia da constituição. · , ' 

A lelra do art. 108 é bem clara. Nem permitte 
que se fixe desde já a dotação do imperador, nem 
que estejam?s pela dota~ão fixada, nem pela que 
s~ ha de asstgnar agora. 

A dotação assignada, _de qua falia o artigo é 
aquella que agora se vai estàbelecer; nisto não 
póde haver duvida. {Lett o artigo.) 

A respeito do que ponderou um honrado mêmb1·o 
niio querendo que esta lei fosse provisoria, tenho 
" di'l.cr, que eu não descubro nisso inconveniente 
al(;tum. . ''\' , · 

Todas as leís civis são provisorias, porque são · á 
vontade da nação expressada pelos seus reJ>resen
tantes : e uma vez que a vontade muda, pó<le .tam-
bem alterar-se a lei. · · 

, Portanto, entendo que em lugar de dizer-se~ 
d ot·a em dtante~conforme a emenda do Sr. Lino 
Coutinho, diga-se7'por ora-:-indo assim . em Ludo 
conforme com a constituicã,o. - · 

O Sn. VAsCONCELLOS :_:Tenha o Sr. secretario a 
bondade de ler: a ·emenda · do S,r. LínoCoutinho. 
(Foi satU?feito.) . .·· . · ' ··· 

Eslou por; es~~ em~J.lda . porque . é ~nais ~onfQrme 
com a conshtmcao. 

À constit.u~Çãõ diz que ·a dotação do _ imperador 
se ha de augmentar, ·· e -es,ta dotação não .póde set' 
aquella que elle 'recebia sem ser assig!lada pelo 
~()rpo legislativo. 
~ Essn dotaç.ào era uma ~ertaq~antia qu~ o mesmo 
unperador designou para seus gastos,. emquanto. -
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príncipe regente, e que foi calculada pelo rendimen" 
to da casa de · Bragança, que lhe pertencia. Eu 
estou bem certo disto. · 

Porconsequcncia a dotação que a consl.ituicão 
diz que ha de ,ser augmentada. é esta de que agora 
trata li} o~; e nes!-a ntelligencia voto pela emenda 
do Sr. Lmo ·co11tmho. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu ainda estou 
firme na minha primeira opinião, nem vejo razão 
alguma para que se não siga o methodo que propuz. 
Segundo este methodo. Sr. presidente sempre a 
lei é fix!• e a dotação vai-se alteMndo á' medida do 
aceresc1mo das rendas publicas. 

E'. melho1· este plano' do que sujeitarmo-nos á ne
cess_Idade do filzer novas leis, a entrar em no\'as 
dllvidas. . · 

Variando as cicnmstancias, varia a somma da 
dotação, e creio que assim fica preenchido o espírito 
da constituição. 

Quanto ao que se tem dito ácerca da palavra
constru?ção-;-d!go que ning~em póue reparar sem 
constru1r: e J1nguagem mu1to clara e com isto 
tenho rosponditlo. 

O S!_t. TEIXETR~ DE GouvEA :-Sr. presidente, 
duas sao as questoes que ha a decidir: primeira, se 
'!- som~a de 400 contos, _assignada neste projecto, 
e suffic1ente para a dotaçao do impcradot·, ainda 
no estado de melhoramento de nossas rendas: se
gunda, se esta quantia não é suffiCÍente mas é a que 
por agora se póde arbitrar, segundo o estado em 
que se achão os oofrcs da nação. 

-- Se a camat·a entendP. que 400 contos de réis são 
suffi.cientes para o tratamento decente e corre~pon
dante â dignidade e decóro do supremo chefeda 
nação brazileira, a segunda questão é inteiramente 
ociosa ; porém, se ella entende que esta quantia 
não é bastante ao fim a que é applicada, mas é a 
que_ a J?-3.~J!;,póde dar nas cil~C';Unstancias actu~es, 
entao e absolutamente necessano o artigo additivo 
do Sr. Lino Coutinho. 

Aqui se tem dito que não é necessario porque se 
acha na constituição • mas eu e11tendo que· pela 
censtituição é de absoluta necessidade que se faça 
esta declaração : porque, se ella se n~o. fizer, p_er
manecerã esta dotacão durante a vida do imperador. 
Algnns· Srs. deputâdõs têm entendido este art. 108 
da consiituição differentel:!lente do modo. porque 
eu. entendo. 

A consütuição, senhores, não falla neste artigo 
da dotação, quea assembléa havia de assignar, mas 
da que o imperador já havia assignado para si, a 
qual a mesma constituição reconrece no artigo. Se 
ella fallasse da dotacão futurat não dissera-as-
signada-,-mas-que se assignar.- . 

. À constituição alli- falia do prcterito e não do 
futuro, entendendo uma cousa existente de facto. 
Não· se: s·upponba, como se pretende,· que ·neste ar
tigo 108 l1a uma excepção da regra estabelecida no 
antecedente, isto é, que a constituição estabele.cendo 
em these que, logo que ~ubir ao throno qualquer 
dos successores do. Sr. D. Pedro 1, se lhe assigne ã. 
dotação correspondente, determinou como· excepção 
que, a que se houvesse de assignaraonosso actual 
imperador. ho11vesse de ser · augmentada depois, 
qllando. as. circumstancias . melhorassem. " c! . 

Não, :não é este o sentido da constituição, nem 
semelhante intelligeneia se dedu7. de suas palavras. 
O que a constituição fez foi declarar que aquella 
dotação que oirnperadorjá 'tinha quando ella foi 

publi~!lda, •. se a~g_mentasse, logo que as circum
stancias o . permilLissem. 

J>o~tanto, s~ acaso se não ailoptar a emenda do 
Sr~ Lmo~Cout!nh?•. certamente ficarão as lugislatu- . 
ras segmntes mlnb1das de alterar esta dotaeão que 
agora se estabelece; e por isso julgo que a· ca~nara 
deve tornai-a em consideracão vi«to que se tem 
manifestado o voto geral de qu~ es~ sonuna do 400 
contos não é correspondente ao alto decóro do thro
no brazileiro, mas é a que a nação pódo dar por ora. 

O Sr.. LINO CouTINHo:-Levanto-mP. para apoiar 
o vo~o do nobre deputado, e a:;om ainda ru<Jis con
vencido estou da necessidade da minha emenda. Se· 
não s~ fizer csl~ declaração, as legislaturas seguin
te~ nn? pcderao augmentar a som ma que -agora se 
vat ass1gnar, porque a constituição o pt·ohibe. 

Ora, que esta somma não é correspondente, nem 
ao alto decór~ do supremo chefe da nação brazilnira, 
nem aos deseJOS da mesma nação, é uma verdade: 
es.t.a somma é pequena, porém, é a que a nação 
pode por agora prestar, e por consequencia ella 
deve nece,:sariamPnte augmentar-sa locro que me-
lhorem as circumstancias. <> 

Insiste o Sr. Albuqu~>rque no seu plano de dota
ção proporcional iÍS n~ndas publicas. 

Eu já tenho mostratlo que isto não póde ter lugat·, 
agora accrescentarei que as proporções não _se fazem 
sem os competentes termos. E' necessano decla
rai-os : elles são tantos quantas são as unidades 
qne se quizercm tomar. Ha proporção de 1 para 2, 
para 3, ~te., do 2 para 3, para 5, etc., etc., cmfim 
não tem limites. 

Qual será, pois, a prop?rÇitO que pretenderá o 
honrado membro 'I E' preciso que se explique. 

Disse mais quA edificar e reparar é constrüir. Não 
duvido que. edificar e construir se. entenda pelo 
mesmo aclo, porém, se ao verbo-edificar-se ac
cresccntar a pa1·ti~tlla-rc -cslou quo já não é o 
mesmo que construir, já que1· dizer outra cousa. 

Reedificar será synonimo de construir? · 
Creio que não: logo,· tenho demonstrado que 

tambem reparar não o é de construir: nem tudo o 
que é construir é reparar. Isto até os meninos de 
escola sabem distinguir. 

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA :-Sr. presidente, eis-nos 
chegados á difficuldade, que se me antolhava, sem
pre que me oecorria formar este projecto, porque ·• 
a sqa disposição, attentas as acluaes circumstancias 
do nosso thesouro, não pt.dia corresponder á alta 
cathegoria do imperador do Brazil; e nma vez 
decretada a dotação, fica v amos tolhidos pelo art. lOS 
da constituição de a augmentar, quando em me
lhores circumstancias. Nem se giga que a eipres
são-=-assignada-:--equivale a-que fôr assignada..,.... 
porque uma tem relacão ao passado, e a outra ao 
futuro; aquella referindo-se á. dotação que o impe
l'_à.dor já percebe, e esta a que por nós fõr assignada 
e este sentido li.tteral corrobora-se em as expressões 
do artigo-visto que as circumstancias actuaes não 
permittem qne dt-sde já se fixe, etc.- A época a 
q'le l.aes termos alludem, é sem duvida aquella em 
que foi publicada e jurada a cónstituicão, e não a 
esta em que hoj~ nos acbínnos, como quer um 
nobre deputado,·_ 

Tambem não corta a difficuldade que tenlto a cmen-· 
da proposta pelo Sr. Li no Couünho, que eu de muito 
bom grado apoiaria, porque conheço o quanto convém 
dar ao chefe da nação um tratamento propor.ciona
~o ao" seu augusto emprego; p~~quanto a· sua 

'70 
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emenda equivale a um artigo addítiv.J da constitui- deputado que não quer som ma fixa, mas iudcfinida, 
cão, o que julgo pot- ora extcmporaneo, .visto que tendo proporção com as rendas do cstallo. Isto é 
supponho constitucional a disfosição do art~ 108. o mesr:to qne dizer que so fixa a dotação por agora 

Nestes termos n5o sei qua o f-cmcdio: o impe- mas nao para o futuro. 
:rador necessita de uma maior dotacão ; as nossas Eu não sei, Sr. presidente, como se fação propos
circumstancias são fracas; uma vez marcada, não tas nesta casa tiio repugnantes com a letra e espírito 
se póde alterar; portanto, o unico mciu talvez da conl'tituição! Pois se a constituição mantla que 
seria o n:10 proct:dermos a este respeito com tanta se marque, que !'C a:signc uma quantia certa, como 
pressa; emfim, a camara tomará crn _consideração,. jfui um membro dc~sta camara, que proponha quo 
o que melhor julgâr, sem atacar a constituição com não se marque, nem se assigne l$Sa quantia'? 
interpretações forçadas, nem faltar ao decóro do Demais, ::)r. prc~ idcnt.e, o iHustro deputado sup-
impcrador·. p_õe, contra a expressa determinação da constitui-

O Sn. VERGUEmo :-Eu não fallarei na maleria çao, que as rendas do e:;tado não de\'ão ser taxlldas 
do artigo, seria contradize;--mc á vista do que expuz p~lo corpo legislativo, e que t~dos os tribu:os c:d~
quando se tratou de dar para a ordem do tlin este tc':lt_cs l1ao de du_rnr sempre •. Engana-se : a consh
prokcto. Então eu sustentei que ~ precisava ter á tuu.:a.o manda que a a;;se:~1hlea fixe annualmcn~e a 
l'ista as contas do the!'ouro: e cu as ufto vejo, c r~cclla e despeza ~a naçao. Se. a~ renda~ ordma
por isso nfw sei dizer se esta quantia é grande, nas chrg!lrcm,. hao de se suppnmtr os Impostos, 
suficiente, ou pequena. que fort>m -~ats pesados aos povos, dCl sorte_ qui' 

Fallarci. portmno, só de algumas opiniões que se n~nca_ c~t.eJao acr.uwulados nn lhe~ouro C:iptta~s 
têm manifestado. c~lerets · e se houl'er sobras, estas hao de se apph:-

.Propõe nrn honrado membro que esta medida cara bcn! d:! nação., Por _isto s,e vê que semel.hante 
seja provisoria, c que se rc~cn'e a lei da dotação pl~n? _é tnf;.:ndat!o c acno, alem de opposto a c.on-
para dc·lots. 8tltUJçao. 

l~u n~o sei discorrer senão por pt·incipios, c sou ~!o1•cu-sc: qum:lão sobre os palanas-constru~ção 
mui pouco amigo de arbítrios. Posto qnc esteja no c reparo~ :-I'ar~cc-tne que é querer-se antcc1par 
numero tlos legislatlorcs, com tudo sou dirigido pelas uma dcct~ao, que agora nenhum lugar rem._ 
leis, c não possu llar um ,·o to contra a lei funda- Quet~ e,9uc. ha dn dcc~etar ,~ssa construcçao, ou 
mental. fltW a todos nos liga. reparo . Nao c a as~emblca? E ccrt.a~ente: q_u~'!_do 

Eu digo que, ou n coustit uição dllterminn por houver r.ssa ncccsstdade de construcçao, acqms1~o. 
modo fixo a dola~iw impcrinltle maneira, que se re~aros, etc., !la de haYcr pro~osta no corpo legt:~
não possa altet'al' durnnlc a Yidn do imperador, ou latJvn, e este e que ha de automar essas despezas. 
ni10. Se a constiluid"IO se tlcve entender uo primeiro Logo, para que havemos de e~tabelecer ao corpo le
St>lltido, isto é, tJuê depois do nssignada uma Yez a gi:;lativo _as regras da inlerpryra~ão da palavra
dotaçiw tlo impemdt'r, nito púde lwwr mais altera- co_ns!r~1cçao ?-Po!lha-sc na ICI as palanas d~ con-

--·ção-alguma, nesse caso é invalida a declaração 411e shtm~ao,_ c a assemhléa, quando fõr n"lccssnrJO, ~s 
se '1UCr fazer, é uulla, ~laut.i-cou~titucional ~porém, ~ntcndera, sem g_ue nó_s lhe demos as regras para 
se se entende que pda constituição se púde allcrnr a tsso: acho que e _pcrdtdo o tempo, qne ·agora ~e . 
dotacão uma vez decretat!a então é escusada a gastar nesta qnestao de palavras ; quando SP. pedtr 
emenda: porque em quuJqucr' tempo se podNa fa- dmheiro, para COlÚtrucção OU repa~OS de pnl~ciosa 
zer essa \alleracão, visto que não existe a pt'Ohi- assemblea resolverá como entender JUSto. 
llicào. / • Portanto voto contra todas as emendas, que se 

Í~u entendo que a emenda é opposta a lcha da tem feito, e sustento o ~rtigo relativamente_ a estes 
constituição. c que uma vez decretada a dotação, pontos : quant~ ao _!llats declnro que me nao ~cho 
Iiào póde esta ser alterada du~·ante a vida do impe- rm estadp. de dJscutll', n~m d~ votar ; porque dts~e
rador. se _que o orçamento estar1a hoJe patente, e eu o nao 

E' certo que nós olhando para o estado actunl das ''eJo. 
nossas finnnças {segundo attc~lão todos) não po- O Sn. Lmz C .n•AtCA:STI :.:-Sr- presidente, as re
demos estabelecet· uma somma que corresponda á flexões. que agou se fazem sobre o artigo 108 da 
dignidade do imperador; e por isso melhor scri.a constituição, são em "crdadc de todo o pe~o. 
ter-se reservado este objecto para circumstancias Eu sempre falia rei de boa fé, pt·incipalmente neste 
mais felizes: porém, não estamos inhibidos de um aug11sto recinto; pois o meu nnico fim é aceitar 
remedio legal e efficacissimo. com o justo e bom. · 

Eni tempo compot.eute p<•lle-se allerar, ou ex- Estas obserYações, que se fizerão, suscitarão em 
plieat· o artigo da constituição, e ficará a asscmbléa mim uma duvida, que até entito eu não tinha, pois 
habilitada para revogar esta lei que agora se faz. entendia o art. 108 de uma mªneira ·muito di7ersa 
.A seguinte legi~latura o . poderá fazer, posto que do que agora se me apresenta: nova prova da ne
estou persuadido qne em 4 annos as nossas finan- cessidade de se discutirem as matorias legislativas, 
ças não hão ,de melhorar tanto, que se possa aug- e de não as decidir com precipitação. -
mentar consideravelmente esta somma. Longe de insistir no voto, que já emitti. cu me 

As nossas dividas são grandes, e ,·ão crescendo; vejo agora obrigado a rl'tratal-o, por que confesso 
e o_s embaraços de nossas finanças hão de levar que a intelligencia, que eu. dava a este artigo, não 
mms tem~c do que se suppõe: erros de seculas era bem fundada. .. 
não se curão com remedios de 4: anilós. O· imperador e a família imperial têm uma dota-

SP.ja, porém, o que for, quando se offcrece um ção assignada pelo conselhode estado·: ent~a pois 
meio legal. para que nos arriscaremos nós a fazer em duJVitla, se é desta dotação de que falia o artigo da 
nesta lei uma declaracão anti-constilucional? Eu constítnicão. e s~ o conselho de estado tinha auto.;. 
ao menos não concorrerei com o meu voto e oppo- ridadc pára assignar. "Esta é umâ ques~o preli-
nho-mc a ella. minar. - . -

. 1\lais engenhosa é a lembrança de um · illustre Havemos primeiro saber, se devemos considerar 
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esta dotncão, que actualmentc tem o imperador, 
como vercfadeira dotacão, c como aquella de que 
trata a constituição. ~e se considerar como legiti
ma esta dútação, então direi, com a mesma consti
tuicão, quo ainda não é tempo de a augmen ta r; 
porque o artigo diz que será augmer.taua, quando 
melhorarem as circumstancias, hypothesa que ain
da se não V(•rifh:ou: se porém se assenlar qcJ<! a do
tacão assígnada pelo conselho de estado não _é com
pétcntcruente dada, porquanto não fui assignada 
pelos legilimos procuradores c representantes da 
n:u,;ão, ncss~: caso ha ~~~ ~e estabelecer est? dotação 
primei:-o, e depoi:< devera sct· aug;uentõJua quando 
as ci1·c•Jmstancias do the>'ouro o pcrmitlirem. 

Eu quererei sempre que as minhas opiniõ:!S scjãn 
li~ada~ á letra da ld, c á sua intelligencia natural c 
o!Jvia : c por isso torno a dizt!r, se~<~ camara rntendet· 
guo a 1iotaçico, que actualmentc recebe o imp rador, 
e llltuella, de que falla a constituição, e cnlendc dl!
baixo da palana-as:.ignada-em lal caso não S<' 
peide augmcntar agora, ainc.la que se rec•Jnhcça, que 
clla ó insiguificunte, porque a constituição o veda, 
quando diz que estn augmenlo se fará, quando as 
circumstancius melhorarem; pois as circumstancias 
do thesouro nacional tão louge estão de terem me
lhorado, que antes têm peiurado ; isto ningut'lll 
ignora. Quizera portanto que o Sr. prc!sidenw fi
ze.;sn Ycrsar primeiro a discussão sobre esta questãu 
pt~judicial, 

O SR. 1\lu :-Sl·. presidente, na sessão de sabbn
do manifestei nesta camam o meu mo•lu dn pensar 
ácerca da fixacão ua dotacão de Sua ~lagestude o 
Imperador e o da iruperial família, e fiz \'er quat•s 
erão as minhas idéas sobre a c•mvepiencia moral 
que resuliaria ao mesmo augusto senhor dn se dei
xar por ora esta mnt~ria, emquanto o lludget. se não 
discutisse, até pela razão simples de se dever reco
nhecer o tamanho du pão antes de se tmtar da rtl
part.ição das:falias do mesmo pão : porém fui ,·cn· 
cido, Sr. pt·esiclente, pela opinião, e hoje acha-se 
em 2a discussão o projecto. 

Ora o art. lOi da conl>tituicão determinando a fi 
xação desta dolllção, acha-se· concebido -nestes ter-
mos. (Leu o artigo.) -"·: 

Portanto antes dP. proceder a estabelecera dotn· 
cão, temos de fixar nossas idéas sobre a gernrcbin 
ê decencia da alta pe"rsonagem em qut::stão: · 

Dei latitude e scopo á minha imaginaçã?, Sr. _pre
sidente~ para haver de achat· dent.Fo do ~mpcno a 
entidade moral, com !1 qual eu pudesse d1gnamente 
comparar a augnsla~'·pessoa de Sua Magestadc Im
perial, .e nada achei, com que o pude~se ~em para:, 
senão com a totalidade do pGder l~g1sl~\ttvo1 c li
gando a reflexão moral com n combmaçao. an_thme
tica necessaria para a fixação do quantttat1vo da 
dotacão, convenci-me que a dota cão de Sun Ma:;p:
tade ·o Imperador em nada deveria ~xcedcr, ou 
abaixar da importancia da totalidade dos su!>sidios 
ou diarias, que pela fazenda p1~b!ica se pagão ã to
talidade dos senadores e deputádõs da nação no es
tado completo, marcada pel<i Consti~uição : e é neste 
sentido que vou mandar a mesa a mmba emenda ao 
artigo ·em· d:scussão. 

_Talvez ã primeira vista par~ça esta minha emen· 
da inadmissível: porém :s.ó· itssim é que julgo que 
se podem conciliar as . ideas do decoro, e alta ge
rarchia de Sua Magcstade com as circumstancias 
do estado, e mesmo com a dignidade nacional. -

Tambem accrescentaria, se sejulg'lr conveniente, 
que se adjudique ·mais na dotação para despezas ex-

traordinarias de viagens, etc., o mesmo que a fa
zenda publica tive1· de dar á totalidad•l dos senado
res iJ deputados, que vêm das lJrovineias ao desem
penho de suas func<:õ(~:;:. tant11 em idas comn em 
vindas; e nh:•o julgo ·fixat· em termos mmhas idéas, 
e não tirat· em nada furça moral ao nossu augusto 
imperador, que sempre se h:m havido di~n :: r!lente 
nas coll'=a~ cru CJ.ne de per si se rege, sem irllervl'n
çii.n, nem re$pousabilidade d!! ministros, como cu 
já oxpli1ttei nn minha falia de saLhaúo. ·:!\!ando 
portanto minha emenda á mem. 

O illustre dr•pulado envioil á mesa a seg~1intc 

(( F.MEND.\ 

u Proponho qcw em lugar da so:nma do 400 ~ou
tos de réis, adjndic:ada como rlotaçáo ri augusta 
pessoa do imperador, seja u:na somma (l!quivalente 
á importancia d.1 totalidade dos honorarios de to
d"s ns rm·mbros du ~~orpo legislativo du impc!rio no 
seu e!'tadu (:ompleto, isto é, de q•1atroccntos e \'inte 
o (ltUJh·o contos c oito centos mil n;is. 

" Pa•;•) da camara dos depulatlos, o:n 28 Jr. Agos
to di! 182!i.-O dt!putac!o iJ/ay. ~>-Fui npoindo. 

O Sll. G \LV:\o :-(Orou por al~um tmnpo, mas não 
se aknnço11 o snu cliscursv, por sct· t~rticulado mui
to rn(Jidnm•!nll'.) 

O Stl. ll.\PTtsT.\ PEI\EJn .\ :-Sr. prPsitlPnt••, se cn
Lramos a inlerlJrclal' a cunsliluiçim, bro·,.ementc dcs
apparc~erá. ÜU\'Í <ittO nilo urn constitucional o 
art. 108. Ou o nubro dcput:ulo so <'ngann, ou cu. 
Tuclo quanto cstú na constituição é coustiluciuna!, 
IJem q•u• o art. 178 Inc.;n dilfca·cnça qu:~nto lÍ•Juellc!', 
quo nào podmn ser allcrnclos, St'Dáo depois de cer
to prnzo. 

Fixar a dotaC"ão do imperador, e por uma sti vez 
na fcírmn do a;t. 108 é umn allrihuiçúo, quo n con
stituição d;í au poder legislntho ; e se tal disposiç.;o 
pódo já ser intl'rprotada c alterada, lambem o póde 
ser o art. 107 o l01los os ma i:>. 

Tambem mo opponho á emt•nda du Sr. Lino 
Coutinho. porque ella não nos tira da difficuldade, e 
exige uma dotaeilo superior lis rl'ndas publicas. e 
ainda que o pngiuneuto se não verique já, comt.udo 
verificãc- se o;; juros, e a divida subsiste. 

Sr. presidente. occorre-mo uma medida. O impe
ra .. or conhcco os no~sos actuacs recursos peeunia
rios: quando estes melhorarem, altere-se o art. lOS, 
precedidas as formalidades marcadas na mesma 
constituição; e uma outra lei fixe a~dotação con,·e
nie nte . Máo é tocar a arca santa da nossa p1·ospe· 
ridaole, porém a causa que a isso nos move, tnmbem 
exige de nós uma excepcão, que é indispensavel. 
Tenho moti,·ado o meu voto, que se declara a favor 
do artigo tal qual. 

O Sa. FE!tRE!!U FnÁNÇ.\ : - ( Depois de lêr o 
art. 107 da constituicã''·> Por este artigo, que acabo 
de ler, está reconhecido na as~c~bléa ge~al o direito 
de assignar ao imperador. e a tmperatrtz. uma do
tação. · O artigo seguinte diz. _(Leu o art. 108.) 

A' ''ista destas palavras pod1a-s~ pcr:;un~r : qual 
é esta::;iotação, de · que falla aqut a consl!lu•çao ! 
Qual é esta dotação assign~da ? Porq'!e o li~ pera
dor devia t('r alguma do laçao. fixa, e nao pod•!i· Ol\ 
não devia despender arbitrartarnente o dmheuo da 
na cão . . Havia, ou não l1avia ess<; dotação assignnda? 
Ha.via, é um facto. Elle m~smo com o seu c~nselho 
tinha assignado ·certa somma para seus gastos pe
culiar~s. 

Eujulgo pois que esta expr~são-assignada-'-
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refere-se a- es~a dotaçã?, que o imperador já tinha, 
e qu.e allutle ao pretento, ao passado, e não ao 
porvu· 

~ogo, nã«?se p?de, s~m_violencia dephrnse, substi-· 
tUir outra-mtelhgencia, -porque a -constituicão falta. 
no preterito, que não póde ser transferidÓ para o 
futuro. · 

Qualquer outr~ intolligencia, senhores, parec~~ 
que é dura, e mu1to forçada : ao menos eu assim o 
entendo. Para mim não hnduvida alguma, assim é 
que entendo este artigo. · 

!\las a constituição rcconhecen que esta dota cão não 
era aquclla, .que o imperador ~avia d·e ter· para o 
futuro_, e qmz que ella fosse maior, porque diz que 
devera ser augmcnlada. · 

Diz que esta dotação assignada, deverá ser au
gmentada p<;tra o futm~, visto que (lendo o artigo) 
as actuaes circumstancias, etc. 

Está .bem .cl.aro que isto ~-e:f~r_e-se ao lempo, em 
que fo1 re1hgula a consuLu1cao: não ha duvida 
alguma. • 

Na constituição podia-se muito bem fixar a dota
(.;âO do imperador, a!:sim como muitas outras cousas 
se detPrminarão, as quacs não são mais raliosas, do 
que a dota~ão do preE,cnte imperador. Da mesma 
sorte pod~a ~a~nbem a. dotação ter s~do designada 
pela conslJtuu;ao: por('rn como as Clrcumstancias 
actuaes, isto é, do tempo em que foi redi,.ida a con
stituição, não permittião fixai-&~, mandot': que a as
s~rnbléll par~ o futuro a fixasse, se melhorassem as 
cucumstanctas 

Por cons~.quencia so ~caso se _ não julga ainda 
tempo de as~•snar a dotaçao, deve guardar-se para 
tempo opporluno. 

A primeira questão pois é, sn já é tempo ; o que 
não é muito claro; c depois segue-se a qunstão, so 
acaso a dotação será permanente, fixa, e constante 
ou se póde receber augmcnto, diminuir.ão, ou final~ 
mente se ~ melhor s.ujeital-a a algum aúgmento com 
cert.a mcd1~a, debaixo do certa razãQ, como aqui 
propoz um tllustre deputado; bem que eu não ap
llrove as suas idéas, ou razões-., porque a dever ada
ptar-se alguma razà~ de proporção, o meu parecer 
fõra tomar como razao o estado de popula~.ão. 

Da população, meus senhores, argumonta-~e para 
a prosperidade, e forçn tla no cão: conforme ella as 
na~ões são· mais, ou menos llb.undantes de tudo, e 
m~10res, ou menores os seus recursos, · etc. etc. 
Nao se compadece a populacão com a escravidão o 
com a miseria. Por isso a minha medida fOra esta 
no caso de dever haver _uma medida por força, e d~ 
assentar-se que a dotaçao não deve ser fixa. 

.Mas ~egundo os artigos da constituição, que eu li 
a ~otaçao deve ser con"tante, e não póde ser dimi~ 
nUJda, nem augmentada. 

_Ora, se i~to é conforme MS artigos da constitui
çao, como e que se h a de accrescentar a esta lei um 
artigo que _faz_ v~riar a dotação? Não póde ser, é con· 
. tra a cons~!tu1çao. . · 

1\las disse-se que isto não é constitucional. Eu 
não sei~ se seria mais salutar julgar tudo quanto 
está a.qtn .<mostrando u·m. exemplar d~ constituição.) 
const1tucsonal: eu arho que sem duvida alo-uma isso 
seria muito salutar. · · 

0 

_Como ~ co~stituição não diz-o art. 1, 2, 8, etc., 
sao conshtucwnaes, e os outros não o são-entendo 
que tudo quanto nella se acha, é constitucional. 
(;~~o a constituição não fez essa. distincção, para 
mtm entendo, que tudo quanto ella enctrra é con...; 
stilucional. 

Esta é a. con~titu_ição (opréspt~~a!'ào. o exemplar.) 
O que esta nella, e . da conshtmcao, e constitucio
nal ·: nada do que aqui está se deve entender volun
taríam_entc: tudo se deve entender, cou:o aqqi 
estã, htteralmente. Eu penso por esta maneira. · 

_0 Sn. GALVÃO:- ( Pe~a mesma razão acima dito, 
nao se alcançou o se" dcsctJrs".) 

O Sn. FEnnEIRAFRANÇA :-Levanto-me agora para 
opp~r-me a uma emenda do Sr. Dr. Lino, qne foi 
apmada, mas parece que não póde subsistir. Quer 
el~~ que 50 assignem 600 contos ao itilpcrador. que 
SCJaO .pago~ 400 contos, e fiquem 200 vencendo ju
ros : Isto e o_ qt~e parece que não póde ser, .e é 
~~quellas_ propos1çõ~s,_ c;~uo se não podem ouvir. 
::,ao ou na o neces!'anos üOO contos 'l Se são neces
sarios, como se hão de deixar a juros no.Jhesouro 
200 contos? Ha de o imperador pedir · a a\guem, 
que faça essa despeza 'l A nós é que hn-> de pedir, 
aos representantes da nação. Se não são·necessa
rios, porque se assignão T Torno a instar: se são 
necessarius, e se ha dinheiro dê-se-lhe. 

Em segundo lugar, é na verdade muito feio fazer 
o imperador negocio com o thesouro da nação. E' 
um absurdo, portanto não póde esta emenda passar 
de maneira alguma. Se se julgar que agora é o 
tempo de se dotar o imperador, faça-se a dot<l.ção :· 
se se julgar que não, em tempo proprio se fa1·á 

Por ora elle tem feito as suas despezas, e não · 
consta que de,·a cousa alguma a algucm. . 

O Sn. CLEliENTE Pt:nEIRA : - Eu pedi a palavra 
para cppõr-m11 a emenda do Sr. Lino Coutinho 
pelas mesmas razões, que acabou de expender o · 
honrado preopinanle. Ou se julgão necessariós os 
600 contos, ou não : no primeiro caso devem-se já 
dar, no segundo. não sei para que se estipulão, com 
a condição de ficarem a juros. · · · ·_. ' 

A dotação do imperador é para as su_!ls __ .despezas, 
est<í na mesma razão dos alimentos; que a ' Jei 
manda dar em certos casos, e a certas pessoas: não 
é para accumular c formar fundos. 

Eu poderia accrescentar mais ·outras razões , 
porém creio, que esta só por si é sulliciente para 
mostrar§;.quo similhante proposta não deve passar. 

Julgatiilo-se finalmente concluída a discussão, 
passou-se á votação, na qual foi approvado o artigo, 
ficando rejeitadas todas as cm~ndas. · · . 

Entrarão em discussão successivainente os ar
tigos · seguintes, que forão ripprovados ·sem impu-
gnação. · . . . - · 

«Art. 2.•-A dolacão de Sua Magestade a Im~ 
peratriz sorá d•ora em diante de sessenta contos de 
réis Ficão nella comprçhendidas todas as dcspezas.. · 
de sua casa e serviço. · · .· 

« Art. 3;•-A dotação do principe imperial serã, 
em quanto menor, de doze contos de réis, e · de 
vint!' e <(Uatro contos de réis, logo que tenbadesoitó 
annos completos . 

«Art. 4.•-A do,~ção do principe do Grão Pará 
serã, emqu(!nto. m~ncn·, de seis contos de réis ali.;. 
nuaes, e de do7_e, qu~ndo maior.»· . _ 

Passou-se ao 5• e ultimo artigo. doprojecto. con: 
cebido nestes termos... · .. 

«Art. ?··-~de ca~à- um . dos .priilcipes, ou prin~ 
c~.:zas da 1mp~na~. fam1l!a serã , de quatro . contos e 
01to centos m1l re1s por anno. >> 

Lerão-se as seguintes emendas, offerecidas a este 
artigo, as quaes se achavão. sobre . a mesa, sendo 
só mente apoiada as duas prittteiras. 
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EIIE~DAS o plen() direito de cada. u~ . ~ispor liyr~men~. -~ . 
A d d d · ·. · sua propriedade, viu o mesmo senado que no art. . 

• « . . ~ ca ~ !lm os pr_incipes, oll. princeza$, da 1 o depois da ~ala'!~a ~ propried~d~ falt.ão ás P,a~ 
liDJ?erial famJha ·· será d« 7:200$ annuaes, quando 1_ av_ r_as- d_ o _c•d_ ad __ a_ o . ~or __ n_~.cc_ s __ s1_da_ de __ - . _ ._ E_ ·_m_a __ n· 
ma10r, e de -4:8008 em quanto menor. - Gabri~l d t -Getulio.') · ,,, . 8!JUO examm~ o aul _ ograpbo, que ficou ~~ ar:-

C~Ivo, o o regtsto, achou em ambos os · lugares a~ 
«Ao art. S. o-Quando maiores o dobro.-Cat~al- dttas palavras expressas: pelo que o _sénado me 

cante de Albuquerque.» . . ordeua, que pat1.icipe a V. Ex, para o fazer prê:.; 
- cc Que para a ~otação do príncipe do Grão Pará sente a camara <!o~ deputados que _ou engano na 
se estabeleça a Idade de 18 annos para se consi- cópia, ou erro ·na· impressão dou _ ·c·ausa _ aquellil · 
derar_ de maior idade, para haver o excesso da falta, que ora deve ser corrigida, ficando·o artigo 
dotaçao quando me~~ r 7 e para as princezas a idade dest? maneira-:- propried~de do cidadão p~r -~~~. 
de 14 anno&, • .;;.;;.. Castro e Silva.,, cess1da~e nos casos segumtes. · · · · · ~- :··· . 

:. Offe~ecido este. artigo á discussão com as emen- « Deos guarde a V~ Ex. PaÇo do senado, em 21 de 
~as, nn~gue.l!' se offereceu a fallar, e por isso \)OSto .Agosto de 1826.-João Antonio Rodrigues de Càr~ . 
a. votaçaoJ.'o1 approvado lal qual, ficando pt:eJudi- valho.-:- Sr. José~Ricardo da Costa Aguiar de An~ 
cadas as emendas. . · . drada. ,, -Ficou a camara inteirada. ·. -
· Então·coll.sultou o Sr. presidende á eamara se se ·o mesmo Sr. · secreià~io deu parte · do olTer~c.i· 

dav!l por eoncluida a 2a discussão, e se 0 projécto mentQ, que fez á camara o cidadão Jos_é Caetano 
deVIa passar-ã 3•: assim se venceu. · · Gon~es, de variôs impressos seus sobre a cobrança 

Em seguida deu 0 Sr. secretario Costa Aguiar dos dízimos, e outros' objectos de faz~~da ; o que 
pa~te, e fez a !eitura destes · · ~or voto da ~amara foi re_çeb~do c,om . agi'!ldo. ·· · 

Então, . tendo pedido a palavra, dissé · · 
OFFICIOS o SR .. MAIA : - Eu requeiro a esta camara que 

;( _Illm. e Exm. Sr. _ Enviando:..me agora 0 não declare recebercousa alguma com agrado, ou 
comllli~~ario geral do exercito os esclarecimen.tos com especial agrado, sem que se saiba primeiro o 
sobre 0 systema, porque se rege 0 commissari3do que é, e se m&rece essa recepção. Pois como se 
do exercito, apresso-me em os remettcr a v. Ex. poderão empregar . estas expre.ssões com acerto, 
para ser~m r>resentes ã camara dos deputados ; fi- sem se se examinar a qualidade da olTerta 'l Até 
cando assim preenchido 0 7o final quesito da ta.: para que esta formula nàn perca de valor, é .nec.es
bella, que acompanhou 0 officio de v. Ex. de 22 dtl sario que não re~ia indi~t.inctamente. Isto é o que 
Maio deste anno. · · r:ne. pareCI) . obrar COJ,l:l reflexão. 

« Deos guarde a V. Ex. Paço, · 28 de Agosto de · O Sn. SouZA FRANÇA :-Da_ minha parte não me 
1826;~ Barão' de Lages. -Sr. José Ricardo da opponho a isso, antes muito me conformo com. a 
Costa -Aguiar de Andrada.» ..;..... Foi remettido . ãs admissão dessa pr;ttica. . 
colil!DissõEúi 'de guerra e fazenda. o Sn. FERREIRA FRANCA:.,- Receber com agrado · 
_· «Jiln;t~ _e Exm. Sr. - Por ordem de Sua Mages- é agrad~cer a otTerta, 'qÚe se faz, e este ag~adé~i

tade o Imperador remetto a V. Ex. ·para que sejão mento ássenta sobre a boa vonta·de de qileni à faz~ 
presentes ã .camarados deputados as duas inclusas Porque se não ha de agra<le_ce·r 'l Que a cam,~rà 'não 
consultas dá . mesa · do desembargo do paço . sobre ad(Ditta logo a qffert~ cQmo sua, conve~llig/; .. In~~ 
o requerimento dos moradores da freguezia de receber com agrado; 1sto é, agradecer a boa vpn
S, l~rapcisco de Paula das Pelotas da província de tade de um cidadão, que offerece úm. escripto aos 
S, })ed~o, que pedirão fosse erigida em v!lla' a dita repres~nta,~tes da.' sua ·nação 1 Porque ríã~ ~!-- :A~ r~;~~ 
freguezia, uma . de 30 de Outubro de 1823, resolvida que nao seJa co usa., capaz de . Qfrerecer-se · (feva.~ 
em 18 de Dezembro do mesmo anno, e ·a otitra de sempre receber com agrado o que se olTerece;com -
21: do corrente sem resolnçlw. _ · . · · bom animo •. E' o que qu,er dizer agrado, agrade:- .· 
·' cc Deo_s guarde a V. Ex. I> aço, ·em 26 de Agosto cimento : estas ·expressões cabem sempre qué1 se 

de 1826~~José Feliciano Fernan-des Pinheiro.-Sr. recebe algum obseq!lio.~ ~~acho esta pratiCa. Jliu~to 
José', Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >>-A' boa. Se depois se descob!e que aofferta. n~~~-t~lll 

. comti:lissãó de estatística. ' · · grande valor, de.elara-se 1ssomesmo francamente. 
· « IUm. ~ - Exin; Sr~ -Foi presente a . Sua &la- mas sempre se agradece .a boa· vontade: ·. .. 

"gestade o Imperador Q otlicio de V. Ex. de 23 do _ o Sn. MAIA. : ~ E11 fiz . esta proposta porj~~gar 
corrente. ei:nque me COIDIDiluica que a eamara dos imprudente a pratica até. agora seguida~ 
deputàdós precisa de inforniacão para conhecer da·· Reconheço que o agradecimento deve s~_m.pre 
.p_ossibilidade e 'proveito da -ab-ertura . de uma estra- · recahir no bom . a[}im,o . daqtielles, que otTer~.C?.e~ 6. 
da, que vã directamente da província . deGo'yé!Z ãs eamaraos seu,s tr!lba](\os, e as · suasJ\lz~s, mas 
cab·e~eiras do rio-Mojú, ou lgarapé-merimnoPará: de've sempre.sér .rélativo··ao valorAes$~s'trab~l~os~ 
e participo a V. Ex. para o ~er pres_ente na mes; Se acaso se recebe com agrado uma · memona de 
ma camara, que . se expedem n·a data deste as o r· graode importancia, e igualmente outra de nenhum 
dens necessarias na conformidade do citado· ófli- valor, e cheia de inepcia,s, onde está n distincçã!J. 
cio. ~ .. que a camara faz de .um.a· á outra · otferta 1 · Nesse 

. « Deos guarde a · V. Ex. Paço, em 26 de Agosto C\lSO diga .se -A camara agradec~ a boa vontade~ · 
de 1826.-José Feliciano Fernandes Pinheiro.-Sr. · e não-A c.amara recebe eSte escrtpto com agrado:
José'H.ieardo da Costa Aguiar do An~rad,t.»-Ficou • porqne:éom· Psta expressã,o · c\la --parece, ap-proyar 
â camara inteirada. logo o escripto. · ' · . -. ' 

n.ni 11·1~. e E-xro.Sr.-Tendo apparecid" impre~~o o Eu penso por· este modo, não é· repugna,ncia_ de 
P.rojecto. :que o senad.> en~ i ou a camara tios de[)u~ dar lolivor:cs a ·quem mer~ce, é o desejo; qu~ lenho, 
tados sobr~ ()~, ~~o~-~ .~Jll , qp.e p~~~ _ s_otlfer, exce~~? . ._d~,tlu~,~- ~m,.~a ,o.~re · se,~P,re,c;,~o _o . ~~"~i-
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!82 SFSSlo_- EM_·;·~ ' DE-AGOSTo-DE 18!6 
mento e circumspecção. Entretanto ella :resolverá os fazer,liquidar, e pagar; por se doverem julgar 
o melhor. comprehendidos na generalidade do art. l'i9 · $ 22 

' O Sn. SouZA FnANÇA :..-;.Eu já disse que não me da constituição; quanto porém aos prejuízos causa
opponho a esta proposta, antes sou de voto -que dos pelo inimigo, ou em justo motivo de guerra, 
se ponha em regra, o que lembrou 0 honrado mem- ou por indisciplina da sua tropa, assenta, que deve 
bro. A fallar a verdade, agradecerem os repre- ter lugar a indemnisação por meio de justa recla
sentantes da nação um:l cousa, sem. saberem o q..1e macão ao governo portuguez na fórroa dos arts. So, 
ella é, pouca prudencia e circumspecão me parece. go, "cto tratado de 20 de Agosto de 1825, visto como 
O· que pondera-o Sr. Ferreira F rançá entende-se a por uma poria ria do _ governo, de 26 de Agosto 
respeito das felicitações, que se dirigem á camara. deste anno, do minislro e secretario de estado dos 
O modo . porque dev_em ser recebidas quaesquer de- .negocios estrangeiros, parece ficar reservado para 
monstrações de obsequio e consideração, segundo 'o exercício da commissãó estabelecida no art. 8° do 
'as pessóas . que as envião, nada tem de commum sobredito tratado o exame de todosós objectos in
. com o agradecimento de memorias, e quaesquer certos, e illiquidos, para serem os respetivos pro
--outros escriptos. cujo cont<!údo se ignora. Portanto prietarios indemnisados dos seus valores. Paço da 
é fora de duvida, que depois de examinadas taes camara dos deputados 28 de Agosto de 1825.-José 
ofl'ertas, é que se póde resolver sobre a maneira, Bernardino Baptista Pe1·eira.- José ~e Rezende 
porque devem ser recebidas. Costa. -João Braulio .JJ/uniz. ~ Alanoel José de 

O Sn. LUIZ CA'\"ALCAN_ Tl :-Este obiecto quanto a Souza Fra'nca.- Joaquim Gonçalves Ledo.- Ni-
, coláo Hert·era-.l> mim não vale a pena de discutir-se; Eó serve para 

perder-setempo. Tem-se adaptado esta pratica, e 1\Iandou-se imprimir, com urgencia para entrar 
não mo (".onsta que ella ttnha produzido inconve- em discussão. -. 
niénte algum. A camara nada perde da sua digni- Observou então o Sr. presidente haver-se consll
dade, rocebendo com agrado quaesquer offertas, mido com estes incidentes o tempo reservado para 
que se lhe facão. Sobre o uso, que fizer dellas é que a segunda parte da ordem do dia, qne era a conLi
poderã havei escolha e debate. Portamo na minha nuação da dis~.:ussão do projecto de lei sobre ore
opinião deve subsistir o costume até agora seguido. crutamento; e com approvação da camara deu lu-

O Sn. CusTODio DIAS: --- Eu sou de outro pare- gar <is matcrias da ultima hora. 
cer, pois a indicação do Sr. 1\laia é muito atten- Rm consequencia o Sr. Cunha Mattos por parte. 
divel pelas razões, . em que se funda. E' preciso da. commíssão de guena e marinha, produzio o se-. 
saber-se primeiro, se os papeis, que se nos remet-· gwnte · 
tem, são dignos do reconhecimento da camara. A 
distincção, que fez o Sr. Souza I!' rança, é fundada 
em razão : quando um cidadão faz uma_ felicitacão 
á camara, dave ser ouvido . sempre com agrado ; 
porém quando offerece memorias, e quaesquer ou
tros trabalhos scientilicos, não está no· mesmo càso; 

_ pQ~ nãq basta a boa vontade, é necessario saber-se 
o que vale a sua obra Tal haverá, que não só me~ 
reça :_u~a recepção com agr~do, mas um ~rande 
premio;;- U[ll eterno agradecunento da naçao ; e 
pl)de-;s.e apresentar. outro, cujo escrip[o ne~ me: 
reça a pena de ser hdo. Nós não devemos seguir an-

•· •-tigas;rotinas, e andar ás cégas : devemos · Yer -para 
_- crer.;l>or consequencia eu approvo a índicação _do 
:Sr. ·Maia. . · 
- · Tendo cessado esta discussão,·. consultou ·o Sr ~ 

presidente o voto da.camara, que decidio que con
tinuasse a pratica até agora seguida. 

·cori.éluido este acto, participou o Sr. secretário 
tosta Aguiar achar,.-se sobre a mesa uma memoria, 
offerecida pela cidadão Gaspar José 1\lonteiro, as;. 
sim intitulada- Methodo facil pam extinguir a 
mendicidade do Rio de Janeiro, por um brazileiro. 
-(Foi recebida com agrado.) 

I.ogo annunciando negocio urgente, leu o Sr.~ 
Souza Franca, . como relator da commissão de fa
zenda; o seg?inte 

CC PARECER 

· « ,-;..- co.mmissão de fazenda, tendo examinado os 
requerimentos de diversos · cidadãos da pr(n;incia da 
Bahia, que reclamão ao governo a indemnisação dos 
prejuizos, que alli soffrerão em suas prQpriedatles 
poroccasião da luta da independencia com a tropa 
,lusitana alli residente, é de parecer, que, em quan
to aos damnosmotivados pela tropa nacional para 

ca 'defeza commum, Cllmpre passar . UID decreto da 
·assembléa legisl~ti'va, que autorise o ~overno para 

« PAilECER 
:.;i -

({ A commissão de marinha examinando o plano 
do monte-pio da marinha, que baixou com a reso
lução de consulta de 6 de Outubro de 1795, remet
Lido pelo gltverno a esta camara á requisição da 
mesma commissão, para ã vista delle iúformar so
br.e o requerimento de D. Anna Angelica da Lomba, 
qúé pede a parte do monte-pio, que ·percebia ·sua 
iimã D. Francisca Candida da Lomba: é dé pareéer 
que fundando-se o direito da supplicante no art. Se 
do mencionado plano, que diz-Se por morte .dos 
contribuintee ·não ficar viuva, filhas no estado de 
donzellas, ou viuvas, mães no estado de viuvez, e 
tiver irmãs donzcllas, virão _estas a perceber 
aquella porção, que devia perceber a viuva, filhas' 
ou mni do dito offi.cial, isto é, meio soldo do seu 
irmão~ repart.ido por todas ig11almente- : fica evi
dente que por morte de qualquer das irmãs, quan
do sejão estas muitas, deverá passar a quota da 
irmã fallecida ás qué existirem ; não como herdei
ras da mesma irmã, mas como herdeiras da porção · 
que legara o irmão, porcão, que competeria em 
todo a uma só irm~, a nãÓ existirem outras : e fun
dada neste principio julga a commissão, que deve 
o requerimento tornar ao governo, para ser defe
rido· na conformidade da lei, independente de · in-
terpretação alguma. "'' . : __ . · 

« Todavia a commissão submette o seu p~rec~r á 
melhor determinação da camara,e reduzirá o' proje
cto de lei qualquer interpretacão, no caso __ de que a 
camara o julgue necessarío. "Paco da camara dos 
deputados, '7 de Agosto de 18'>....,6:- F1·ancisoo _das 
Chagas Santos. ,-Jtaymundo José da Cunha 11/at
tos.- Antonio H·ancisco de Paula e Hollanda . Oar
valcante e Albuquerque.» 

Posto este parecer em discussão, depois . de Jid.-, 
pelo Sr. lo secret~io, teve logo A palavra _ 
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~ O SR. MARcos A:t~."TONIO: -Parece-me,. que -esta 
camara deve tomar uma resolucão· sobre o ne.,.ocio · 
de que se trata, seja .qual fôr a· sua decisão, p~ rqu~ 
se o ·. govern? remetteu para. aqui esta materia; , para 
sabe1· a decisão da assemblea e fioar em re"ra para 
o futuro. · o 

Portanto deve ser bem examinado este neaocio 
e para iss~ não seria máo que ficasse adiado p~r u~ 
ou dous dias, para que todos os senhoresexaminas
sem bem e~tespapeis, e consultassem a legislação, 
que ha a este respeito. a fim de darem o seu voto 
com pleno conhecimento. 

Sr. presidente, eu proponho que fique este pare-
éer adiado. · 

_Send_? apoiada e~ta proposta, versou sobre ella a 
discussao, tendo a palavra 
· O Sa. Souz.A FRANÇA: -0 adiamento é dispen

savel: .trata-se d~ resolve~ sobre o direito de partes, 
e por Isso é preciSo exammar o caso, e as leis, que 
o devem regular. · 
.~u não sei COmO possa COntiÍIUa.I O . monte• pio 

mthtar no Brazil, onde nunca o houve, . . posto que 
p~l~ thesouro do Brazil fossem socco_mdos alguns 
m1htares, que tinhão esse 'direito adquirido D.l 
monte-pio estabelecido em Portugal. . 

Em fim é necessario examinar bem este objecto. 
O SR. CuNHA MATTos:- Apoio o adiamento, 

porque a materia é importante. · 
A ~ommissão expoz o que lhe pareceu justo na 

~atena, porém a camara não ha de decidir pelo que 
d!z ~ commissão; ha de julgar pela propria con
viccao. 
. · trata-se do direito quo se possa ter a uma parte 
do . monte-pio, pertencente a um official da mari
nha. -

Os offi.ciaes de marinha sempre tiverão monte
pio no Brazil, cujo thesouro fazia parLe do de Por
tugal. , 

Todos sabem que pP.lo thesouro do Bt·azil se 
mandava pagar o monte-pio áquelles, que par·a 
el~e entrarão . em Portugal, com a quota respe
cttva. · . . 
-, Como nirigue':'l mais se offerecesse a fallar, jul
gou-se finda a dtscussão, e procedeu-se a votacão, 
foi approvado o adiamento por dons dias. • 
= Continuando-se na mesma materia, leu o Sr. Al
meida Torres, como relator da commissão de peti
ções, ~ste 

C( PARECER 

« l>. M:tria Francisca Romana, ·vi uva do capitão 
José Maria Galhardo, representa que tendo obtido 
para um seu filho ainda menor a serventia vitalícia 
do officio de porteiro e guarda-mór da chancellaria 
mó r do imperio, e das tres ordens-militares, e que 
sendo nomeado ao mesmo tempo para .servir o 
dito officio Joaquim Alves de Azevedo durante o 
impedimento do agraciado.! com a obrigação de 
pagar . a terça ·parte da lo taça o: succede não querer 
este serventuario_pagar a pensão, á que está obri
gado, com.iderando-se proprietario do mencionado 
omcio; e porque a supplicante é indigehte, e não 
pó de recorrer aos meios ordinarios, que são longos 
e dispendiosos, requer· a esta camara providencia 
just3, afim de que o serventuario pague o que deve, 
e continue a pàgar na fórma do sua obrigacão, ou 
aliás que seja expulso da mesma serventia, podendo 
a · suppliçante · nomear outro em seu lugar; como 
tutora do dito seu filho. · _ · · · . 

·. :2&9 

" (CÁ COnlffiÍSSào.de peticãQ não déudireccão:ao 
prese_nte requerimeuto, o é. de parecer que ·sêja in• 
deferido, porque asupplicante deve usar dos meios 
que a lei lhe faculta,e que são indispensaveis. Paço 
da camara dos deputados, 25 de Agosto de 1826 . . -
J. C. P. de Almeida Torres. -Luiz Pedreira do 
Co1flO Ferraz. -Luiz Paulo de Araujo . Basto.>> -
Fo1 approvado, sem inpugnação. · 

O Sr. Ledo, por parte da commissão de estatís-
tica e diplomatica, leu e-s~a : .. · , 

<< PROPOSTA 

« A commissão de estatística e diplomatica·in'di- .· 
ca, que se officie ao governo. a fim de que, conhe-· . 
cendo, se pela mesa da consciencia, e desembargo 
do_ paço S!3 continua a tratar-de divisões de paro
chias e vlllas, as mande l)Obrestar neste .procedi
mento, até que pela assembléa legislativa se forme 
o planú da divisão geral civil e ccclesiastica; -para 
que com essas divisões não se augmentem embara
ços a esse necessario plano. Paço da camara dos 
deputados 21 de Agosto de 1826.-/. B. L. Fer
l'eira de .Jlello.- Luiz Augusto May ...... . Nicoláo 
Herrera. - J. G. Ledo. _- Afonsenhor Pizarro,» 

Requerida, 'apoiada e approvada a urgencia; sem 
haver opposição, fez-se segunda leit_ura desta, in
dicaçã~, e entr~u a sua m~teria logo em discussão, 
por se Julgar digna de deliberação. . . 

Orarão por esta occasião 

O SR. MARcos ANTONIO:- Eu não me opponho 
directamente a estaindicação; porém digo que se 
acaso se assentar que é at.tribuição da asseinbléa. o 
fixar a divisão das parochias, accrescentaria· á : pro
posla da commissão, que .. exigisse das autoridades 
competentes a remessa de .toios os:documentos; que . 
são necessarios a esta camara relativos a este-.-· ob
jecto, para se poder formar esse p\and' de divisões 
de parochias. .. . ,.,· _·,: .... · 

H a muitos requerimc>ntos fios povos a e.ste' . res
peito: a popul_açiio do Bl'azil vai cr~scendo, :e : por 
isso é da primeira necessidade dividir essas paro-
chias para hem dos povos. . .,· \:" '.' · · 

Ora, corno é que se ha de fazer esse .plan~ ,'geral, 
sem ter presente a esta_tistic~ do ·_imperio,> :9Qm:.=~~ : 
documentos, que lhe dtz.em respeito? He lmpoSSl'i'" . 
.vel. , · · ; ' •. · .:.; 

Portanto na hypothese de se assentar que esse 
objecto é da competencia das camara:s, deve~se:-ne
cessariamente pedir ao governo, que nos mande 
todos os doc_umentos e noções, que houver ·a ~eme
lhante respeito. 

O SR. "1\IAu: - (F aliou em voz tão baixa que não 
f~i ouvido pelo tachigrapho. ) . ·. 

O SR. VEnGUEIRO: - Crear uma parochia ·com 
parocbo, que recebe ordenado da nação, e com. ou
tras despezas feitas a custa dâ·nação,não póde,deíxar 
de ser da privativa competencia do corpo legisla~ivo. 

Poderá a mesa da conscienciadispôr dosbell.s da 
na cão 'l De certo que não : logo coq1o se duvida que 
sejã este negocio . da privativa attribuiçã~·:)li,r a.s-
sembléa ? . .· . . . . :, _ 

A assembléa certamente não deve pas~. ~~J~er 
esse plano sem as informações Jiecessarias ;-· e ',·até 
sou de voto que não se procedà á desmell!b~ção . de 
qualquer parochia . sem previas noções d,atil!!; .c ;p~~o 
po~er executivo, e sem qlie :venha ~~d,? , pJ;ep~~d9;, 
e d1sposto para ~eceber a confirmaçao · .ao ·corp!)ie-, 
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·ptativo :. porém duYidar que es~ creações e des
menlbraçoes pertencem á assemblea 1 

Não descul5ro a razão. .. . . .. · 
Só ó corpo legislàtivo póde fa~er applicação das 

rendas nacionaes aos empregos e estabelecimentos 
que são de utilidade á nação. 

Pois a mesa da consciencia e ordens eslá legis
lando, e dispond~;~ ~os bens da na~ão? E11ná.o o 
creiQ_; por~Jilse áSsim procede,é insupportavel e~se 
abuso~ e digno dé severa.correccão.-; 
~as neDl ~orisS()julgo necessario está indicação; 

po1s tanto o : governo~ como o tribunal devem saber 
a constil!uíção; (O illustre orador pedia que se lesse 
nC!.vameute a proposta da commissào, e foi satis-
feito;) ·· ... . 

Não sei para que essa recommendação possa ser
Tir· O deseoibargo do paco. e a mesa da conscit>ncia 
sempre forão ouvidos, qÚando se tralava de novas 

, creações : ainda hoje podem ser ouvidos sobre estes 
e outros objectos, ·não para decrelatem creacões de 

.. parocbias e villas. roas para informarem com o seu 
par_ecer_: essa prerogativa é :Ja aLtribuição do corpo 
leglslativo. - -

O governo sabe muito bem disto, e portanto é 
escusada essa recommeodação. Eu me opponbo á 
proposta da commissão. 

. O Si\. SouzA. FRANÇA: - Que o dezembargo do 
paço, ou o governo não temjnrisdiccão legal para 
crear viUas, é causa fóra de toda duvida: mas a re:S
peiLo de paroc.hias milita o11tra :razão. 

E' sab_ido co~o os dizimas ecclesiásticos do Bra
zil, encorporando-se na corôa, ou no . mestrado das 
ordens, que os soberanos de Portugal e Brazil exer
citavão por concessões pontificias, ficarão todavia 
gravados do pagame-nto das congruas aosvigarios do 
padroado das mesmas ordens, como são todos os 
aas igrejas do Brazil indistinctamente, e isto se:. 
gund() as exigencias do pasto espiritual. 
· A mesa das ordens com informacão dos .ordina

rios,. entende . nessa materia segundo as leis exis
tentes, que .se não .a chão revogadas; e o soberano 
·exerc!~ndo a aut~rid!tde delegad~ na distrib uiçã~ 
dos . dlztmos eccleslastlcos, por mawr ou menor n ti
m~r~ de, ~ongruas, não s~ presume atacar a consti
tutçao, emquanto por st !lu por seus ministros, o 
faz • . Quando .P~r outras le1s se revogarem as exis
tent.es e os diz1mos forem reputados tributo 'nacio
nal~ outra será a c~nclusão que eu tire; pois que 
então :fica o negocw na comprehensão da regra 
geral. 

. o Sa. V~RGUEI!\O:.;_Séja qual fôr a praii~a até 
agora seguida, seJa qual fôr a razão em que ella se 
tenb.a sustenta~o, nã~ l?e poderá jámais allegar para 

· as cueumstanc1as pol1L1cas, em que nos achamos 
A nação _br~zileira 'sep~ou_-se da · portugueza 0• se 

a~ha const1tu1da em n_a.çao. hvre e independent~; e 
_nao _p?~e reconhee~r JamaiS essaobrigação de pa
gar d1~un'?s ao grao-mestre da <:Jrdem de Cbristo, 
qu~ é_ ~ re1 ~e Po~tngal. Isto se na o maior dos ab
surdos unagmave1s ! 
. N~,ii>. ., ~ t;o}lgru~:S. dos ecclesia5ticos do Brazil, 

para ser ~;>agas, dependem _dessas bulia~ ponlificias. 
ne.m desses ~ecretos do grao-mestre, que hoje é um 
J;e~ .~stra~ge1~o •.. Os nos~os_ parochos são pagos pp.la 

·,naçao ~~~e. ~ .1s,~~ ,se Qbri_gou~ pela juramento dado 
l ~~~~~t~~Çêl~,.q~e-~os t:ege. . . . . . · -..sl- ~~~p · - !>r~ile1r~ . ~e~onhe_ce p(Jmo· religião do 
cr.a~jl ~eJ!,gl~'?~!}i"oli~ e, ~~J.llpróqi~llet1-5e~ atei~ 

,_~ ,.~.· .. ~ oonstltmçao, amantel-a_ ·como a religião 

naei.onal; logo, está obrigada a fazer todas as;,des
pezas, que exigir a sua manutenção. l:anlo.' ti_a,sta 
para q11e se eslabeleção as congruas aos minist.r()s- · 
âoallar •. sem nos darmos a essa odiosa questão -so-· 
bre os dízimos :. se são ecclesiasticos, se são civis; 
se estão ou não incorporados aos bens do estado, 
etc., etc. 

A constituicão tirou essas duvíúas. Por conse
quenc.ia, o quê importa saber ~,'que a nação contri-. 
bue dfl seu dinheiro para aluilentar -os seus pas
tores espirituaes; e logo que a nação é quetn os 
paga, só a nação ou os seus representantes os po-
dem crear. · · · 

Estamos no caso da creação de quaesquer ém
pregos, ou de quaesquer novos estabelecimentOs. 
Logo q11e a nação contribue para elles, só os seus 
representantes os podem crear; eis aqui a regra ge
ral, que não soffre excepçào alguma. 

Depois de jurada, a constituicão, não se poderia 
jámais seguir o direito antigo; sem cahir~no mais 
revoltante absurdo; porque, se a nacão se obrigou 
a manter a religião catholica e · sé "9s dízimos do 
Brazil pertencem ao grão-mestre de ·_(;hristo, se
gue-se que a nação ha de pagar as. congruas_aos 
ecclesiasticos e ao mesmo tempo mandar para·'õ rei 
de Portugal annualmente a importancia !ie todos 
os dízimos do imperio • 

Quem sustentará semelhante conclusão? Pois 
ella se contém nos princípios estabelecidos pelo 
honrado membro. 

Senhores, os dizimos do Brazil são hoje verda
deiros tributos: entrão para o cofre nacional; con
fundem-se com a~ outras rendas~mp.or.t3nc}a
de-todos estes rendimentos e que sabemtastlespezas 
da nação. Podanto. sem uma lei não se podem es
tabelecer congruas: o contrario disto é um erro e 
uma víolação ao pacto constitucional. Por isso não 
seria desacertado que da mesa da cansciencia c or
dens viessem todas as informacões á cerca da esla
tistiea ecclesiastiea; com os doêumentos competen
tes, para tratar-se desse plano de parochias; pois, 
realmente, a divisão das igrejas, tal qual existe, em 
nada póde satisfazer os povos. Ha freguezias que 
se podem dividir em tres e quatro () por falta dessas 
divisões, muito so~1·e~ os povos, principalmente 
os de algumas pronnc1as. · · · 

O · SR- MARcos ANTONIO :-0 padroado do Brazil 
foi d? grão-mestrado da ordem de Chrislo, o qual, 
depo1s se annexou ao soberano de Portugal. Por 
bullas pontifiocias foi permittida ao grão-mestre a di
visão das parochias, assim como foi concedido o di
reito de assignar congruas para · a sustentação dos 
parochos. . · 
_Par esse motiyo sempre os reis de Portugaltive

rao a prerogatlVa, como mestres. da ordem de 
Christo, de dividir as igrejas e conceder as . con
gruas que julg!lv'á!J sufficientes. Logo, não se póde 
c~amar eccles1asbco este padroado, porque eUe não 
fol fundado com bens. ecclesiasticos. mas sim com 
os rendimentos do grão-mestrado de Christo. : · 

Daqui se deduz que o soberano tem direito de 
institui~ novas parochias e assig11ar-lhes congruas •. 
Além dtSto, consta e é muito ·sabido de todos, que 
o papa tem c~nfi!mado ã ~ua Magestade Jmperial · 
em todos os dtre1tos para este fim. Portanto, con
formo-me coma opinião ·do Sr. França. 

O Sa. TEIXEIRA 1lE Gouvti: .;.;.Se o. illustre de- ' 
})\ltado se .eoniorma . co01 essa . _opiniã~ •. entàoO para . 
ser coherente e exacto, deve brar as mesmas con-
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clus9es que deduzioo Sr. Vergu~iro, desses mes:. 
mos ~rincipios, isto é, que os .dizimos do Brazil vão 
para Portugal e fique a nação pagando aos minis
tros daquella religião, que ella jurou mnnt.er. 

Esta é que é a conclusão exacta. Uma das duas 
ha de prevalecer. ou a constituic.io ou a bulia pon
t.ificia. Muito admira sustentar ó"bonrado membro, 
que os dízimos do Brazil não são ecclesiasticos e 
concluir no seu discurso que o papa, confirmando 
o imperador nos direitos do padroado dcsle imp~
rio, (reporto-me á noticia que acabou de dar), fez 
doação destes dízimos ao padroeiro. 

Eu não descubro em tudo isto senão absurdos e 
illegalidades ! Pois os dízimos· do Brazil não são da 
igreja e o papa qoe é o chefe da igreja, dispõe del
les? Não esperava ouvir semelhante noticia l (Apoia
do geralmente.) Eu ao menos a não posso crêr. 

E então de que serve a nossa constituição ·'t De 
que serve uma nacão que se diz livre e indepen
dente ? Pois ainda "estamos no tempo em que a cu
ri_a romana d~spunha dos bens dos póvos 't O papa 
disponha _do que é seu e não do alheio. {Apoiado 
geralm:ente.) • O contrario é ir muito directamente 
conira··os mandamentos de Deus e contra o evan
gelho. (Apoiado, apoiado.) 

. '« INDICAÇÕES 

« Proponho que se peça ao governo uma relação 
individual de todos os rttmos de tendas e impostos 
do tribunal da junta dõ commercio,_intendeneiâ' go
ral da policia e da illustrissima: Ca.mara destaci.;. 
dade, com declaração circum~íãiiciada das ' d~posi~ 
ções legislativas, que âutorisarão a on.:&em,das , so- · 
breditas rendas e impostos, do fimpaià ,que se con
cederão e da appliéação que actualmeilte se lhes dã. 

« Paço da camara dos deputado,". lO de Agosto de 
de 1826.-Clemente Pereira.» . . ' · 

« Segunda 

« Proponho que se peça ao governo, que exij~ 
dos tribunaes da mesa do desembargo do paço, dita 
da consciencia e ordens, conselho supremo militar 
e de justica. dito da fazenda, junta do commercio, 
agrículturá, fabricas e navegação, e junta dã bulia 
da cruzada, relatarias exactos dos negocios mais 
amuentes do expediente de cada uma destas respe
ctivas repartições; e que vá remettendo a esta ca
mara os mesmos relatorios, á proporção que os fôr 
recebendo. . . · 

« Paço da camara dos deputados, 10 de Agosto 
de 1826.-Clemente Pereira. » ., 

a Terceira 

Eis aqui o que produz querer sustentar proposi
ções conh·arias e repugnantes aos principias hoje 
recebidos por todas as nações; o resultado é ca~ir 
nestes absurdos. {Apoiado, ·apoiado.) Nós temos lei 
contra a qual não podemos ir, nem podemos jãmais 
admittir contra ella bulla alguma pontificia. (Apoia- cc Propo11ho que so' peça ao gover~o; que . e~ 

_4_o! apoirirlp.) __ -- - · esta camara o risco da ponte do BreJo e novaduec-
Temos a constituição: e que diz ella '/ Que a na- ção do caminho, que. deve seguir desta at.é o lugar 

cão manterá a religião catholica romana: isto· uos aonde charnão -0 calhamaco~ estrada de }linas:. 
tlasta para o caso presente. Logo, a nação ha.de Geraes, com -todas as averiguaçi:íes e avaliações de 
contribuir para a sustentação dos ministros do ai- despeza da mesma ponte e aterros, a que se man
tar; e uma vez que ella está onerada com esta obri- dou proceder pela intendencia geral da policia. 
gação, ha de ser ella, que por meio dos seus tepre- « Proponho mais que o mesmo governo mande 
sentaotes deve estabelecer o numero e a divisão formar com a maior brevidade .possível e .. ~nvie ,a 
d_as parochias, dos bispados, prelazias, ele. esta camara o risco da ponte denominada de -:Me-

Tambem ··o chefe da na cão dispunha até agora rity-:- ,na sobredita es~rada; com avaliação da des-
. dos reo iimentos do estado i e daqui por diante não peza desta ponte e aterros correspondentes. . 
será assim. A nação ti que lhe assigoa uma dotação « Proponho mais, finalmf:1nte, que o mesmo go
para a sustentação do seu . throno e decoro de sua veroo mande examinar com . exactidão, se convém 
alta dignidade. dar nova dírecção á estrada de Minas-Geraes, desde 

Torno a dizer: ou ha do prevaiecer a co-nstituição o lngaraonde chanião-A encruzilhada de Irajá,~ 
ou 0 . padroado du grão-mestre: uma idéa repugna seguindo pelo engenho de Bota-Fogo e da Pavuna, 
á outra e ambas J·untas se destroem. Por conclusão passando pelo de S. Matheus, - no sitio chamado 

-ltinga,- para tQrnar a entràr na. sóbredita es
o direito de crear empregos, villas, julgados, etc., trada de Minas, nas'altura~. de 1\faxambomba, como 
é o mesmo de crear parochias, dioceses, prelazias, melhor poderáõ informart-o c senhor do engenho de 
etc.; e o mesmo ·poder que fizer estas ereações, ha S.l\latheus e 0 da Cachoeira e Maxambomba; . to
de fazer aquella; o mais é um erro torpissimo e re- màndo~s~ em consideração, se a estrada pelos refe-: 
pugnanle aos princípios constituCionaes. ' ridos lugares é mais coinmutla, por não ter morros 

·E!! não sei se de facto se têm creado villas e pa- que subir. 
rochias depois de j~ra~a a · constituição. Sei que o « Proponho que se peça ao governo, que mande 
govern~ na? tem direito para o fazer, perém, se o. Jazer um l'isco da ponte e aterro no lugar,aonde cba
tem fe1to, Ignoro. E que se segue se acaso o · tem ·mão -'-a Marambaia- no porto. de lguassu e pro
feito? J~' t~r violado a constiuição e serem nullas ceder á avaliaçã() da despeza que póde produzi~ a 
essas creaçoes.. factura da mesma. ponte e aterro. - . 

O ~eu voto -pois é que esta indicação fi!Jue adia- (( Paço da camara dos depu~ados, em 10 do 
da, ate que se pense melhor na ~ua matemt. . · Agosto de 1826.-Clemente Peretra. » 

Tendo fallado. sobre este assnmpto mais alguns 
Srs. d(>putados, de cujos discursos nada obteve ó 
tachigrapho, julgou-se finda a discussão; e posta a 
indicação a votos, foi rejeitada como desnecessaria. 

Pedi o então a palavra e depois de mn breve pre
ambulo;, - leu o _Sr. Clemente ·· Péreira e ·mandou á 
mesa as seguintes 

« Qtrorta . 

· « Proeonho que se peça a~ gover119. q~~. _E)~jà . 
da illustrissima camara desta. cidade, .par~i !!;e~: p~e
sente ác_aJ1lara . dos . deputados~ . a order:n : <l~-~·jç;;~,ú-;-i 
tor}sa pal'a: prohibir2 por via d_e r~gra ~r.~. a ... - ~. ~P •. t .. e .. ( · 
a livre _sabida da fannha de . mand10ca, para ~s:p9t 

'i2 
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tos de outras províncias do imperio e bem assim a Portanto eu approvarei a emenda com a condição 
lei que autorisa o seu presidente actual para epn- de ser considerada como indicação nova, e separada 
ceder licenças de sabida de farinhas por despachos da minha. _ 
seus privativos. dados fóra qos actos õe vere ação, O S!l. Souu Fn.uoç.<: - O additamento; que 
em desprezo da prohibição dos olliciaes da mesma offereci, não pmhibe que se separem os officios, que 
ill~LrissiQla camara, com infracção manifesta das se dirigirem ao governo, Chame-se emenda, addita

__ ordenações do imp,eJio. mento, ou indicacão: a mate ria é a mesma. Como 
,«Proponho mafs -que o go,•erno exija da mesma o objecto tem múita affinidade com o da indicação 

· illustrissima camara, para ser presente á est.a dos do nobre dep11tado, por isso eu dei o nome de 
deputados, uma pauta de todos os emolumentos. emenda á minha proposta. 
que percebem o seu presidente e escrivão, decla- Porém não seja essa a duvida: separem-se as ma
rando as disposições legislativas, em que se fundão. terias, e peção-se estas informações, que lembro, 

« Camara dos deputados, 10 de Agosto de 18"26. em um officio distincto. Torno a dizer: não era a 
-Clemente Pereira. » minha tencão unir es object.os das duas propostas: 

. - . . • . o que tive em vista foi evitar fazer uma nova indi-
FJcarao estas ~nd1caçoes para a_ segunda leih~ra. I cação, a qual. segundo 0 regimento, devia passar 
Lembrou en~ao o Sr. sec~et~no _Costa Agu1a~. por 2a leitura, e por outras formalidades. 

qu~ na mesa se achava uma JDdicaçao _do Sr. Tet- Como 0 assumplo era idenlico ao da indicacão do 
:xeua de Gou_vêa, apresentada na sessao de 26 de honrado membro, por isso me lEmbrei de dar 0 ·nome 
Julho arespello do l!f1P?5 to_pat·a.a ~s~t;adada ser_ra de additamento. Portanto estão tirados-os escru
da ~strella, a qual m~1caçao prmc1piara a ser d1s- pulos. 
cutula na mesma ses_sao, por se ter declarado ur.,. Como não houvesse quem mais s~ · otrerecesse a 
gente, mas ficár~ adiada pela b~ra. P~lo que de- fallar, julgou-se finda a discussão, e posta.a materia 
clarou <! Sr. ~re.sJdente q~e devia contmuar sobre a votos, forão apprcwadas a indica_ção, e a CJ:!lenda, 
e li~ a d1~cu~sao, c _sendo h da _pelo mesmo ~r. secre- com a declaracão de que se exped1ssem offictos se-
tarlo, velO 1mmediatamente a rnesa a segumtl1 parados. · • 

« EMEND.\ Pedio então o Sr. Clemente Pereira que se decla-
rasse urgente a primeira indicação, que apresentára 
á pouco, sobre as rendas da junta do commercio, 
int.endeneia da policia, e senado da. camara desta 
cidade: e senàG-apeiada, e a~àa- -a - -urg-enc-ia-
sem ., impugnação, entrou em discussão a materia 
da indicação, pt·ecnchidos os termos do regimento, 
senda logo" approvada: por não haver quem se lhe 
oppuzesse. 

« Qne se peção ao governo demais as seguintes 
informações a respeito da estrada da Serra do 
Tinguá, cuja obra corria debaixo da inspecção da 
junta do commercio, costeada p.:lr supprimentos do 

~ Peu cofre, declarando-se, I. o (.lue por.,;ão da dita 
estrada se acha acabada. 2. o Que porção p.>uco mais 
ou menos falta acabar segundo o projecto da mesma. 
3.0 Qual o mesmo projecto. 4.0 Que. dospeza se tem 
feito coin a dita estrada até o presente. 5.0 Qual era 
a consignação mensal da junta para a obra da 
mesma. 6.0 Desde que templl cessou a obra por 
falta da mesma r.onsignação. 7.0 Se ainda conti
nuào as mesmas causas, que fizerão fallecer a 
consignação. 8.0 Que supprimento pôde a junta 
_continuar a fazer pelo seu cofre em salva das mais 
despezas d'elle.- O deputado ,Souza França. » 

Sendo apoiada, e entrando jt~ntamente em discus
são, impugnou-a nestes termos. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA.:- Eu não posso 
approvar tal additamento á mmha indicação. Se o 
illustre deputado deseja essas informações, para 
propôr alguma medida.a esta camara, o póde fazer, 
porém em separado da:minha proposta. 

Eu tenh9 fins muito .diversos dos seus: desejo 
saber se ainda se pagão os impostos, que se exigi
rão dos ~ ministros para a obra da estrada da Serra 
da Estrella, e se esta obra está acabada, ou parada; 
porque eu não sei com que direito se exigem tribu
tos dos povos para certos estabelecimentos, e se 
cobrão esses tributos sem se fazer dellesa applica
ção, a que são destinados. Desejo pois saber pri~ 
mciro o qu9 ha a este respeito para propôr depois á 
camara uma providencia que me lembra. 

Desejo tambcm saber a razão porque este im· 
posto é lan.çado sómente sobre os mineiros, e não 
sobre os moradores da provincia do Rio de Janeiro, 
quando é manifesto qite esta obra tanto :interesse a 
uns, como a outros. Ora, porque motivo hão de es· 
tasillustrações, que peço, ficar dependentes dessas, 
que deseja o honrado membro para fins bem di ver-
. sos dos meus t · 

Requereu igualmente o mesmo senhor a urgen
cia para a sua 2a indicação, em que propunha que 
se exigissem de todos os tribunaes relatorios dos 
negocios de maior affiuencia: e sendo approvado 
P-stc requerimrnto, guardadas todas as forrLali
dades do rcgiuwnto, poz-se em discussão a ma•eria 
da indicação sobre a qual orarão 

O Sa. SouZA. FHNÇA : - Eu voto contra esta in
dicação: e permitla-me o honrado membro o dizer 
. que esta indicação não está nos termos de ser ap
provada, por ser inteiramente vago o que nella re · 
propõe. 

Como é que os tribunaes hão de cumprir es.ta 
ordem 'l Como hão de apresentar. estos relatorios 
tão vagamente indicados. Os tribunaes tªm regi
mentos, porque se governão, e por esses regimentos 
vê-se qua~s são os negocios que a cada um perten
ce. Demais qual é o fim, para que se pedem esses 
relatorios'l A camara não póde approvar o reque
rimento, que faz qualquer dos sens membros, sem 
uma razão suffi.ciente, que lhe seja manifestada, e 
que mereça o seu consenso. . 

Dovo tambem lembrar que estes relatorios deve
ráõ custar muito trabalho para se fazerem com a 
exactidão, que deseja o honrado autor da indicação; 
e nesses tribunaes ha muitos ncgocios a expedir-se, 
que não devem ficar parados, só para se fazerem 
uns relatorios indefinidos, e cuja utilidade não se 
manifesta. Portanto eu me pronuncio contra esta 
indicação. 
,, O Sa. CLEMENTE PEREIRA:- Tres são as razões, 

que dá o honrado mernbró, quando se declarou con
tra esta · indica cão: 1 • . ser ella cencebida· em termo~ 
vagos, e indefinidos : 2• não se saber o fi~~!, para 
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.RESOLUÇlO DA CA.MAltA qna . se pedem estes relatorios: sa. custarem elles 

grande trabalho aos tribunaes. --
·Eu vou satisfazer ao honrado membro. Não são 

tão vagos os termns, que se não entenda o que se 
pretende nes~es relator!os: Deseja-_:;e saber quaes 
são os negoetos de ma10r amuenCJa em qualquer 
destes tribunaes : quem nã_o entende esta expressão? 
Todos sabem quaes são os negocios,_que por sua 
natureza pertencem aos diversos tribunaes da côrte: 
ninguem ignora isso, nem é isso o que se pretende 
agora, porque o regimento de cada um delles o 
mostra com toda a clareza. O que se quer saber é, 
quaes são aquelles negocios que mais fre<{uentes 
vezes se apresentão a cada um dos lribunaes, e mais 
os _ocçupão. -

. Íllm. e Exro.. Sr.- Achando-se proximo o encer
ramento das sessões do corpo lP-gislativo~ ao_ qual na 
fórma do art. 15§ 11 daconstituiçã~ do impe_no, com
pete fiur annualmente, sobre a tnforma~o d~ go
verno, as forças- de I_Dar e terra ordlJ;l,~nas,· ·e 
extraordinarias : necessita a ca~ara do~ deputados, 
que o governo lbe ministre a informaçao ordena~a .. 
00 sobredito paragrapho, para que _possa resolver · 
o que fôr conveniente sobre este _Importante ob
jecto; e re:olvcu. que eu commumcasse o exposto 
á V. Ex., afim de que por sua parte suba ao conhe-
cimento de Sua l\fagestade o Imperador. . 

Deus guarde .á V. Ex. Paço tla camar!l d_os_ depu
tados, em 26 de Agosto de-1826.-J~se Ru:ardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Barao de L~ges.
Na mesma conformidade, e data se offic1ou ao 
Exm. visconde de Paranaguá. 

Por exemplo: sabemos quaes são os negocios que 
11ertencem ao descmbargo do paço; porém destes 
negocias ha alguns que raras vezes alli apparecem, 
e ha outros, que o occupão quasi sempre. Ora isto 
é o que desejo saber por esta mdicação : e creio que 
os termos, de que me servi, querem dizer isto 
mesmo. · 
. -Quanto ao fim, eu o declaro. Nós sabemos que 
pela constituição estes tríbunaes devem ser aboli
dos; porém por serem abolidos estes tribunaes.não 
hão deficarparalisados os negocias, que a cada um 
delles compete. A assembléa supprimindo-os ha da 
providenciar sobre o expediente desses negocias, 
ha de substituir-lhes outra marcha, ou outros tri
bunaes. 

E como se ha de providenciar sobre este objecto 
sem as luzes necessarias, e alcançadas com anteci
pação-? A sessão está acabada por este anno, porém 
deve continuar no anno seguinte, e não será então 
tempo de propôr essas medidas! Se eu me lembro 
de pedir estes relatorios, é porque tenho em vista 
a-presentar para o auno que vem alguns projectos 
relativos a este assumpto, e que me parecem neces
sarios para melhor andamento da constituicão. Eu 
não faço isto por mera curiosidade, ou di vertimento: 
tenho em vista este fim que me parece util, e 
justo. 

Tenho respondido tis duas principaes objecções do 
nobre depntado. Quanto á terceira dispenso-me de 
resp_onder, porque ella por si mesma desapparece. 
O tMbalho Iiunca foi razão bastante para se deixar 
de fazer o que é util á nação : não é escusa que se 
allegue. ·· • 

Demais a: camara não estipulou tempo fixo para 
se apresentarem esses relatorios; e ~u proponho, 
que os vão mandand? á proparção, que s~ forem fa
zendo. Pol'tanto cre1o que não ha motiVO para se 
negar a approvação a esta proposta, que faço por 
bem da nação e desta camara. 

Tendo acabado este discurso depois de dada a 
hora de le>antar:..se a sessão, por voto da camara, 
julgou-se finda a . discussão; e procedendo-se á vo• 
tacão, foi rejeitada a indicação. 

isto feito ._ deu o Sr. presidente para ordem do dia 
seguhi te : lo, a terceira discussão do prt;~jecto de ~e i 
para a dotação de Sua Magestade Imperial: 2°, dis
cu~são do projecto vindo do senado sobre a execução 
das sentenças de mortl3: 3°, dita do projecto de ins
trucções para o. recrutamento. L~vantou-sc a sessão 
ás3 horas da tarde.-José Ricardo da Costa Aguiar 
Andr~da, secretario.-Francisco G(}mes de Cam.pos 
o~~~~ . . . 

Sessão em ~9 de Agosto de ~ 828 

PRESIDENCIA DO SI\. PEREIRA DA _NOBREGA 

Fez-se a chamada ás dez horas da manhã, e acha
rão-se presentes '72 Srs. deputados, f~ltando com 
participação de molestos os Sr~. Correa Pach~co, 
Borja Pereira. Vasconcello~, PI,nto _de Almei~a, 
Bricio, Souza França, Queuoz Carre1ra e Alm_CJda 
e Albuquerque ; e sem ella os Srs. Barro~ Leite e 
Moura. 

Aberta a sessão, foi approvada a a~ta da _ante
cedente depois de lida pelo Sr. secretano Maia. 
lmm~diatamente o Sr. secretario Costa Aguiar 

fez a leitura da seguinte ,,--~"'= 

« CARTA 

« lllm. e Exm. Sr.- Ha mais de mez, que sotTro 
não pequenos incommodos . de saude, . a po_nt~ de 
não poder concorrer aos trabalhos ~as-commissoes, 
de que já por rima indicação pedi dispensa. E como 
é necessario atalhar . o progresso do mal ~om re
medios e novos ares, me.é iudispensavelretuar-!_De 
por algun-s dias, . e faltar assim a al~umas sessoes 
da camara. Rogo a V. Ex. o obseqmo de levar ao 
conhecimento da camara dos deputados, o que acabo 
de expõr. 

cc Rio de . Janeiro, 29 de Agosto de 1826.- Sr. 
José Ricardo da Costa Aauiar de Andrada.-O de
putado Bernardo Pereira

0 
de JT asconcellos. » 

Finda a leitura disse . 
O Sa. Co5TA AGU~AR: -Esta carta deve i! à uma:.c 

commissão. O Sr. deputado não se póde. retuarsem 
licença da camara. E' p1·eciso pois d.elibera~ so~re 
este negocio, que . me parece d~ve~a-ser pnme1ro 
submet.tido á commissão de coustltUiçao. 

O Sa. LINO CoUTINHO : - Não s"ei o que esta carta 
vai fazer á commissão de constituição. O Sr_. de-: 
putaJo, pelo que se ·vê, j~ se foi embora, na o se1 
que poderá dizer a commissao. . 

0 ' S11.. CosTA AGUIAl\:-:- O negocio ha dei r a uma 
com missão infallivelmente. Pois que resposta se ha 
de dar a esta carla't Ba de se dizer_ que a camara 
ficou inteirada 1 De nenhuma maneira. A: camara 
ha de tomar uma resolução sobre este obJect.o, ao 
menos para ficar em regra. . _ 

Mais algumas reflexões se fizerão sobre este ~s. 
aumpto, e por votó da eaJDara foi·a. ~uta NPlettula " 
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â commissão de ·poderes, por se julgar a compe- para daqui a 18 annos:Estas clausulas, que se tem 
tente na mate!'ia. · posto na lei para se verificarem daqui a 18 annos, 

Então, a ~equêrimentodo-Sr. Teixeira de Gouvêa, melhor fóra, que se não fizessem. Isto é segundo o 
O. S~- presidente nomeou o Sr. Galvão para sub- que me parece. De q11e serve dizer-se por exemplo 
st~tu~r- o Sr. Vasconcellos na commissão de con- - emquanto menor tanto. emquanlo maior tanto 'l 
StllUlÇllO. ::" Esta maioridade não se na de verlflcar senão pas-

0 S!'. SECRETA.~9 C_osTA AG~lAR apresentou um j sados 18 an~osJ e ~ntão_ha ~e se l~gisl~r para esse 
requenmento de Antonio Joaquim Ferreira Junior. ·tempo? O prmClpe 1mpenalamda nao tem um anno, 
pedindo a entrega de certos documentos, que foi e ha de se legislar para quando tiver mais de 18 
deferido. · . . annos. e para os filhos, que elle houvt•r de ter 't 

Entrou-se na l• parte da ordem do dia, que era Determine-se ist~,. q~ndo fôr tempo. Eu, a , 
a 3• discussão doprojecto-para adotacão tleSua Ma- f<~;ll~r a_ verda~e. nao se1 para. que v~m agora essa 
gestade o Impera~rr,. e de sua imperial familia, d1sh~çao . de I.dade.s. Esse ObJect~ nao_ é do tempo 
prevale~endo a pr1meua redacção feita pela com_ de a., ora. Eu nscana estas determ!naçoes, que na o 
missão de fazenda. pol" não ter sido alterado na za P.ertencem _ao temp_o presen_te, e nao se podem ve-
discussão. r1ficar senao depois de.mmtos annos, acho-ases-

O s 1o s 1 • • . cusadas. Euentendo a~s1m. 
. R. ECRETARIO eu .o proJecto, e ve1o 1m- Como não houvesse mais quem se propozesse a 

medtatamente á mesa a segumte fallar, julgou-se ultimado' o debate. e procellendo-
11 EMENDA se á votação, forão approvados successivamente 

todos os artigos do projecto, ficando rejeitada a 
emenda do Sr. Araujo Basto. « Para se augmentar ao art~ 5.0 

« Depois das palavras- 4:SOOSOOO réis annuatls 
se accrescente-emquanto menores, e de 9:600$000 
réis quando maiores.- Araujo Basto.,, 

Sendo esta emenda apoiada pela 3• parte da ca
mara, sustentou-a dizendo o mesmo 

SR. ARAUJO B.\sTo :- Dous são os motivos. que 
me impellem a f~zer esta_ eme~da: lo porque ten
do-se neste proJecto fmto dlffercnça de idade, 

-.quando se trata da-dotação-d<l principe-imperia{. e 
do principe ~o Grão-Pará, não sei qual seja a razãc,, 
porque se na o ha de ter a mesma allencão á idade. 
quando se trata da dotação dos mais.principés e 
princezas da casa imperial: 2°. porque eu entendo 
que na ordem da nossa sociedade os principes da 
casa imperante estão muit<l acima dos ministros e 
conselheiros de estado. e se um ministro de estado 
tem o ordena~o de doze ~il cruzados. acho insigni
fic.an~e uma 1~ua~ quantia yara a dotação de um 
prme1pe de ma10ndade. Por 1sso quizera que se do
brasse a quantia assignada durante a menoridade, 
assim marcharemos mais coherentescom o systema 
adaptado para este projecto. 

O Sa. ÇAsrno VIANNA: - '!_larece-~e, Sr. presi
dente. mu1 pequena a dr.tacao, ·que se assigna a 
Sua Magestadealmperatriz, pâra que com ella possa 
pagar os seus criados, e as mais des.pezas, que uma 
personagem tão elevada deve necessariamente fazer 
para sustentar o decóro do throno. Eu chamo sobre 
este objecto . a attenção da camara, e offereço esta 

. emenda. · 
Dito isto, leu e enviou á mesa a seguinte 

<C E~tENDA 

« A dotação de Sua Magestade a Imperatriz seja 
tle 8:000SOOO réis arlnuaes • .;_ Castro Vianna. » 

Não foi apoiada reJa 3a parte da camara, assim 
como não foi a seguinte . 

Perguntou então o Sr. presidente se estava finda a 
3• discu~siio, e se o projecto era approvado para ser 
remettido ao senado, e sobre ambos os pontos 
votou a camara affirmativamente. 

O SR. S:tcl\ETARIO Cosu AcutAR deu parte'dos 
dous .seguintes 

OFFlCIOS 

-··-«:- Illm, e·E-xm;-5r-;----Sua· Jl-agestade o Impe-· -
rador manda remetter a Y. Ex. para fazer presente 
á camara dos deputados o ·requet·imento incluso do 
deputado Augusto Xavier de Carvalho. afim de ser 
contemplado. como" parecer justo, n!l' folha que se 
ha de fazer na secretaria da dita c amara, para o pá-
gamento do subsidio dos deputados. · 

« .Q~us guarde a V. Ex. Paço, em 29 de 
Agosto de 1826.- Visconde de Baependy .-Sr. José 
Ricardo da Costa Aguiar do Andrada.» ..:... Foi re
meUido ás commissões de poderes•e da fazenda. 

<< Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador o oflicio, que V. Ex. me di
rigia em data de 26 do corrente. ·communicando
me, que, achando-se proximo o encerramento das 
sessões do corpo legislativo, ao q.nal na fór~~·tdo 
;trt. 15 § 11 da constituição do tmperio compete 
fix:ar annualmente, sobre a informação do gov~rno 
as forcas de mar e terra ordinarias e extraordinarias, 
necessita a camara dos -deputados que o governo 
lhe ministre a informação ordenada no sobredito 
paragrapho, para que possa resolver o que fôr con
veniente sobre este importante objecto. cumpre
me responder a V. Ex. de ordem do niesmo augusto 
senhor, para o fazer constar á r!:'ierida camara, que 
o governo imperial tendo á mesma enviado por esta 
secretaria de estado com o officio de 30 de Junho 
ultimo mappas e relações circumstanciadas, dos 
quaes consta não só o numero de embarcações ar
madas. e das que se apri!mptão para o s~rem, com 
declaração da respectiva força, lripulação, e it1-

cc El\IENDA gares em que se achão. mas tambem o numero 
_ dos officiaes da marinha e brigada, e dos individuós 

« Proponh,o a suppressao da 2a parte do ~~art.. de differ~ntes classes ~mpregados na annada. julga 
fic:ndo só ate as p~lavras- doz~ contos de r;1s. haver assim antecipado,,· e co.m o orçamento das des-

Proyonho ma1s a suppressao do art. 4. - Ca-1 peza:. de marinha para o anno futur(), dirigido por 
valcantt de Albuquerqt<e. » " I esta 1·epartição á da fazenda. dados sufficientes para 
_ • O SR. FERREIRA. FRANÇA:- Eu não sei, Sr. pre- a deliberacão da camara sobre semelhante objeéto,. 
'8ldeute). para que &e liào de fazer cleterminações podep.do, quando o.i ~ão . ache bas\antes, solicita 
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~o governo to~as as explicaçõe~ e informações, que 
JUlgara propostto, se bem que, quaesrtne• que forem 
as duvidas oti consideracões que possão occorrer 
nem é admissivel fixar ménor numero de forcas na: 
vaes, do q_ue o das actu_almente empregadas: e das 
que para 1sso se preparao, attenta r;articularmente 
a guerra. em que se acha empenhada a honra do 
pa~ilhão brazileiro, n~I!l tão. pouco possível fixar 
matot· numero, como al1as multo couviria, e sere
querera, se coubesse na faculdade do corpo legis
lativo levantar de impro,•iso, forças desta natureza 
de um para outro aonl), desvelando-se por isso o 
governo en?- promover o augme::nto da armada pelo 
modo poss1vel a ponto de que, existindo em No
vembro de 1823 quarenta e oito embarcacões does
ta_do .entr~ grandes e pequena~, hoje se c·ontão 104, 
oao mclumdo as que se achao nos estaleiros e as 
duas fragatas, que se esperão da :\merica do Norte 
numero este todavia ainda muito diminuto em pro: 
porção do que importa 1í posição geo"raphica deste 
unperio, e extensão do seu litoraL 

0 

querem que o imperador lhes faca graca ou não :. e 
sem isto não devem ser admittfdos os requerilneri
tos em seu nome, 

Aíém disto é preciso declarar aqui o que se en
tende por morte: se a morte phisiéa. ou civil. Esta 
explicação é necessaria, porque além da morte 
phisica ha a morte civil, e . não sei qual deltas é 
pena mais grave! Haverá pessoas que antes esco
lhão a phisica do que a ci...-il. E como a exeepéão é 
o contrario da regra, parece que aqui no art. zo se 
devia declarar .•• 

O Sa. PRESIDENTE :-Está em discussão sómente 
oart.l0 • 

O Sn. FERREIRA FRANÇA :-Est-á bem: entilo fal
larei depois. A respeHo do art. 1 o já dei o meu 
parecer. · -

« Deus gu~rde a V, Ex. Paço em 28 de Agosto 
de 1826.--'- Vtsconde de Paranaguá-.- Sr. José Ui
cardo da Costa Aguiar de Andrada. » -Foi remct
tido ás commissões de constituicii.o c de guerra e 
marinha. • · · 

Deu parte (l me~mo Sr. secretario conta de um 
requerimento de Joaquim José de Siqueira sobre 
um projccto que olferecêra para o estabelecimento 
ds uma sociedade agronomica no l\Iar;mhão; o qual 

.. requerimento. foi dirigido. ás_ .commiss.ões . ..dc..con -
mercio, agt·icultura, intlustria c artes, e de coloni
sação, cntechese e <:ivilisação dos índios: 

Passou-se á 2a parte da ordem do dia, quo era a 
discussão do projecto vindo do senado sobt·e a exe

· ~,ucão das sentenças que impoeru pena de morte. 
t. porquanto, so havia adoptado a pratica do 

fazer-se no mesmo dia a primeira, e segunda dis
cussão dos projectos ...-indos do senado que não 
fossem de leis regulamentares, abrio o Sr. pre
~idente a _discussão sobi'C a utilidade deste pro
Jecto; e nao havendo quem fallass~ contra, julgou
se satisfeita esta forrnalidadt>, e por voto da camara 
passou-se logo .á2a discus!:ão, principiando-se pelo 
primeiro a1·tigo, assim concebido: 
~{ff Art.)>~:"- senle;Dça proferida em qualquer 
parte do unper10, quo tmpuzer pena de morte, não 
será executada sem que primeiramente suba á pre
sença do imperador para poder perdoa~: ou moderar 
~ pcn~, conforme o art : 101 § 8° da constituição do 
tmperw. >> · 

Fallárão sobre a sua matel'ia 
O Sn. FEnõ.tEIRA FRANÇl :-Sr! presidente, com a 

me~ma razão com que se mandão subir á presença 
do uupel'ador as sentenças pmferidas em qualquer 
parte do imperio cónten!IO i1~posição da pena de 
morte, se devem mandar suhtr q;taesquer outras 
sen_tenças, ainda que não ilhponhão esta pena. 
O tmperador póde perdoar ou modorar todas as 
penas, porque nenhuma é exceptuada. 

A constituição diz. ((l-ctt o§ 8° do m·t.101.) Por 
aqui se conhece quese não exceptua pena alguma; 
todas as ~1enas podem ser remettidas ou modificadas 
pelo poder moderador. Logo, todas as sentenças 
critninaes devem vit· á presença do imperador, ex
cepto aquellas que, por conveniencia dos réos, dei
xarem de vir. 

. q Sn. _l\lAncos A:umn_o :-Este artigo mo pareco 
mut sabiamente concebtdo em toda a sua extensão·: 
a pena de morte é a maior, é a ultima pena; exe
cutada clla, não se dão outros recursos. O mesmo 
não acontece a respeito das outras penas, ainda 
mesmo a de morte civil. Os réos a ellas coodemna
d?s, como conservão a sua existencia, têm recursos; 
amda depois de executallas, podem os réos solicitar 
c ~Ic:n nçar do po~er moUerador o seu perdão, e ser 
alltvtados dos clf01tos da condemnacão: o que não . 
póde acontecer a respeito dos que· sotrrem a pena 
úcmorte. 

Eu louvo e louvarei toda a minha vida o illustre 
sl'na~~r q~e _«:_o~_cP-b~~-e propoz u~elhantc pro
j-ecto, qüe vat ,.;alvar as vttlàs· de mmwsctdll1iãos-
quc podem ainda ser utei;; ao estado; pois não é 
raro verem-se grandes criminosos to:narem-se bons 
cidadãos. · · 

Eu podel'ia apontar alguns exemplos; pudera 
contar a historia de um criminoso que. tendo con
seguido o seu perdão por supplica e rogo de um 
p~dre, comportou-se depois muito bem ê fez ser
YlCos ao estado. 
_ 'Parece-me, :pois, que deve ser approvado o pro
JCCto e recelndo com grande elogio ao seu auttJr. 

Quanto ás outras penas eu já disse quo em todo 
o tempo ~óde ~er~ficar-se o recurso ao poder mode
rador : nao estao no caso da pena de morte. 

O Sn. CLE~IENTE PEnEIRA :-Sr. presidente, eu 
p~ço que se' cumpra o regimento, não se admittindo 
d1scussão sobre objecto a respeito do qual nito haja 
emenda na mesa. Do contmrto perder-se-ha múito 
tempo. 

Agora trata-se do art. }o do projecto; a sUa uti
lidade já está conhecida pela camara. O que resta é 
ou approvar ou reprovar, ou emendar os artigos á 
proporção qne se forem propondo. 

O Sn. 1\IAncos AosToosto : --Eu defendo o artigo 
tal qual está. 

Se fallei alguma cousa fóra da ordem, foi para 
respo!lder ao Sr .. Ferreira França, que de certa 
maneua o :!Ontrar10u. - · 

Eu não sei como se possa discutir sem se respon
der aos argumentos que se produzem. 

O Sn. LxNo CoUTINHO :-Eu me levanto para 
~poiar o discu:so do Sr. Ferreira França, e para 
1sso mandare1 uma emenda- · 

Que diz a constituição 't Diz que ao poder mode
rador compete perdoar ou moderar as penas im
postas por sentença. 

Esta excepção deve ser declarada na lei • . Em se
~qu~o loiar os J"éos devem &er pergun~.a:dQ~ s!" 

Ora, Sr. presidente, todos os cidadãos brázileiros 
de uma á _outra e-xtremit;la.de do impe:fiO têm ii':lal ---· -- . ------- -- - ;a -.. --· --
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direito á beneficelicia .do poder moderador: este Neste artigo; pois, não se excluem os réos con
direito nãó é só para aquelles que residem na c~rte demnados a uutras penas, de tentarem o r"curso 
e nas suas vizinhanças, é para. todos os cidadãos, ao poder moderador, trata-se só mente de o ,não 
ainda aquelles que são sentenciados nos confins do ternar impossível ao réo condemnado á pena ulti-
Brazil. · ti ma. ._ 

Com isto está mostrada a necessidade da provi- Ha com tudo, uma hypothese em que se . póde 
dencia que se estab.elece neste artigo; porém, verificar uma quasi exclusão deste beneficio, e que 
pergunto eu, teremos satisfeito o preceito da lei se póde comparar com o caso da pena capital; ·e 
constitucional restringindo este favor s6mente aos é que póde o réo ser condemnado a degredo p~ra 
casos de pena de morte T De nenhuma maneira. um paiz tão doentio que pereca antes do poder fazer 

J>or ventura a constituição limita esta preroga- chegar ao throno o seu réquerimento de graça. 
tivá concedida ao poder moderador, só nos casos Neste caso é de evidente necessidade sobrestar na 
de pena do morte? execução da sentença, e conceder-se-lhe o recurso 

I.:ogo, porque razão os réos sentenciados nas antes de principiar a sua , execução; porque uma 
províncias a penas graves, ainda não sendo a de semelhante pena equivale a de morte. . ·· 
morte, não hão de gozar deste ultimo recurso'! Portanto, debaixo deste ponto de vista julgo 

Porque razão não hão de ter a faculdade de im- muito bem concebida a idéa do Sr. França. 
piorar o perdão, assim como têm os réos senten- O Sa. Cauz FERREIRA :-Eu voto redondamente 
ciados na relacão desta cidade? contra a emenda. 

Se todos os êídadãos são iguaes á face da lei, e se Pudera allegar em favor da minha opinião não só 
nós queremos desempenhar este principio estabele- as razões do Sr. Cavalcanti, mãs ainda outras nas
cido pela cvnstituição, é preciso que os habitantes cidas da natureza dos juizos criminaes e das penas: 
das províncias gozem, ainda mesmo criiJlinosos c pudera allegar que aos réos condemnados a pena 
condernnados por seus delictos de todas as preroga- menor que a de morte, não só se não tolhem estes 
tivas, de todos os recursos e de. todas as facilidades recursos ao thrvno, mas ainda se lhes não negão os 
que se proporcionão áquelles que vivem perto do da revista. Porém, eu me contento com este unico 

"throno. principio quf:! vou expender · se a sociedade inte-
Póde na verdade haver caso em que ao réo faca ressa no perdão de. um ou outro cidadão quedes

mais conta cumprir a sentenca do que esperar pelo graçadamente se tornou réo e incurso nas penas da ,, 
perdão incerto; a um réo condemnado nos confins lei, a mesma sociedade não se interessa menos em 
do imperio, por exemplo, no Rip-Negro, a um anno que os máos cidadãos sejão promptamente castiga
de prisão, faz ~ais conta cumprir esta pena do que dos. (Apoiado.) 
recorrer ao poder moderador; porque couservan- E' necessario conhecer a fundo a natureza deste 
do-se elle preso durante o espaço que decorre da poder de agraciar: este poder, posto que illimitado 
vinda do seu recurso para o Rio de Janeiro até á pela constituição. dev~ ser regulado pela iazão.,e 
volta da decisão talvez se duplicasse a pena no caso pelos princípios da mais elevada politica: elle tem·c: 
de indeferimento. por fim principal temperar e remediar o summum 

Porta~to. deve _este recurso !J.c'!-r ao arbitrio do j11s; não é para ser applicado indistinctamente: e 
réo. ~?rem, denegar:se-lhe o dtreit? d_e !> pret!3nder por isso é tido como a mais importante das preroga-
e soliCitar! Isso seria atacar o pnnCJplO de Igual- tivas dos imperantes. · 
dade legal. . . . Seria, pois, ir contra a natureza deste recurso o 

Por consequenCia sou do voto do Sr. Ferreira tornai-o ordinario em todos os casos crimes. 
França. . . . . Demais, senhores, da suspensão das sentenças 

Nenhuma sentenca cnmmal deve ser executada, penaes resultão muitos e gravíssimos inconvenien
seja onde fôr, sem· que se sujeite ao c.onhecimento tes e damnos aos mesmos povos, a que se pretende 
do poder moderador, 5alvo se o propr10 réo renun- beneficiar. · · ,L• 
ciar a este favor, e quizer logo cumprir a sentença. Portanto sustentando eu a doutrina do artigo 
E' o que se contém nesta emenda, que vou mandar· pêlo funda~ento da· iguald,ade de direitos que têm 
ã m~sa. todos os cidadãos, não posso adlllittir a emenda por 

Dito isto enviou á mesa a seguinte ser inteiramente opposta á natureza e fim de poder 
de agraciar. 

<< EMENDA 

« As sentenças· em materia criminal pr~feridas 
em qualquer parte do imperio não serão executadas 
sem serem primeiro sujeitadas ao poder moderador, 
salvo quando o proprio sentenciado preferir o c um. 
primento de sua sentença á delonga de semelhante 
expediente que a constituição concede.-Josê Lino 
Coutinho. n~Foi apoiada. 

O SR. Lm7; CAVALCANTI :-Parece-me que neste 
artigo,. quando se deu providencia de recorrer-:se 
ao poder moderador no caso de sentença de morte, 
não se excluio o recurso para os casos em que o 
"IOO eum'flrindo a pena, conserva a propria existen
cia~ Portanto, era desnecessaria essa declaração. 
o réo conservando a vida póde em todo o tempo e 
e~p todo o lugar fazer chegar ao imperante o seu re .. 
qií~·rimento de graca, o que não aconteceria áquelle, 
eüja $QJL\e1Íça vai. êQJ;\ar~lhe a -vida.. 

As sentenças que nã9 impuzerem pena de morte, 
não se devem suspender por semelhante motivo : 
osréos condemnadospodem a todo otempoimpetrar 
graça. Tambem na côrte não se suspendem essas 
sentenças; ellas são logo execútadas independente
men~e de qualquer pretcnção que o réo tenha ao 
perda o. 

Se os condemnados nas províncias estão a este 
respeito de peior condição, porque não podem fazer 
chegar ao throno promptamente os seus requeri- . 
mentos. attribua-se isso á causa verdadeira, queé 
a distancia da côrle e não á differenca entre os di
Yétus dos e1uaüãos. Não é_só nis'o qÜe os povos das 
provincias estão de peior condição; ha muitas 
outras circumstancias que os tornão mais depen
dentes e embaraçados em sua.s pretenções. 

Já disse q_ue eu defendo a doutrina do artigo em 
geral ; porem, tenho a fazer lUila observação. · Ba 
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hypotheses em que a vida de um homem é de muito é que não póde gosar p~omp,tamente desse . bene· 
p~rigo para uma província .~nteira, 7 que a suspen- fiei o. 
sao. d.a pP.na de morte. trar1a comstgo gravíssimos ll:ase~sa desigualdade não provém da lei, provém 
pr~JUizos_ a tod~ a soCiedade. Quando o perigo é <la Iocahdade, em que reside cada um dos cidadãos. 
ev1dente, convem atalhar o mal; e muitas vezes Suppostoque ajei seja igual para todos, eomtudó 
para sa~vara vida a milhares de pe~soas é indispen- nem todos podetrl8ter igual beneficio da ]ei pelas 
savel tual-a a uma ou duas. Por 1sso eu ·proponho suas circumstancias. Como se ha de 3acilitar CJUal
uma. excepção para a regra estabelecida no artigo, q11er recurso a um morador em Matto-Grosso 'l rerá 
todas as vezes que a soguranca publica esth·er em elle a mesma facilidade de recorrer ao supremo po
perigo e quan1lo forem necessarias medidas ener- der como aque1Ie que está na capital? Não é pra
gicas para restabelecer e socego em tempo do se- ticavel. 
dição ou tumulto. Então seria um mal aquillo que As circumslancia em que se acha qualquer iudi
em outras. circumstancias seria um bem: então a vi duo, não são circumstaucias da lei, a q•tal é igual 
suspensão da pena animaria os conspiradores e tal- para todos, são circumstancias especiaes e indivi
v~z.l~varia uma província inteira ás bordas do pre- duaes, que as leis jámais podem igualar em todos 
ctptcto. · os cidadãos. 

Eu mandarei uma emenda se fôr preciso. 

O Sn. VERGUEIRO :-Eu voto contra a emenda. 
Ha, senhores, uma differença muito grande entre a 
pena de morto e todas as outras penas. 

A pena de morte executa-se por inteiro em um 
momento, e depois deste momento já não ha recur
só, . porque já o réu deixou de existir. 

Não são assim <tS outras penas: ainda que se exe
cute a pena de prisão, de degredo, etc., sempre fica 
habilitado o réo para implorar o perdão, porque 
em rigor a pena não está executada em toda a sua 
extensão, o réu só tem solfrido o principio da exe
·cução e parte da pena. 

Demais, senhores, nós não tratamos agora dos 
recursos ordinarios; estes já se suppõe exhauridos, 
quando o réu supplica o perdão ao poder modera
dor. 

Antes de se extinguirem estes recursos ordina
rios; ,~ainda o réu póde-se repu ta r innocente, ainda 
se pódà duvidar da sua criminal idade, porém depois 
de extinctos todos os recursos legaes, jã não é licito 
duvidar do seu delicto; e portanto nãu solfrem in
juria aquelles, que, por estarem distante da corte, 
não podem inpetrar o perdão tão facil e prompta
mPnte como os que são aqui condemnados. 
· Ainda mesma a respeito das causas crimes estão 
estabelecidas as alçadas conforme a actual legis
lação, e administração da justiça. O pequenos de
licto_s não vêm ás relações, nem delles se dá recurso 
nos casos crimes. 

E para que onerar os tribunaes superiores com 
questões insignificantes? Tudo isso faz evidente 

'' que este recurso extraot·dinario, que impropria· 
mente se chama recurso, não se póde ampliar a 
penas de pouca entidade ; o qne até faria que elle 
perdesse de valor. · 

Segundo a melhor opinião o poder de agraciar 
s6 deve. ter lugar a respeito das penas de maior gra· 
vidade, co!Ilo a de morte, degredo, ou prisão per
petua, etc. 

Ora. como na immensa extensão do nosso terri
torio este beneficio extraordinario não . se podia ve
rificar fóra do Rio de I aneiro, nos casos , de pena 
capital. se as sentenças fossem executadas com a 
presteza . que as leis ordenão, por isso se vai tomar 
a medid~, que se contém neste artigo, isto é, orde
na-se qu·e se suspenda a execução dessas sentenças, 
até que o poder modera~or decida se quer ou não 
perdoar o réu. . 

· Mas sendo alguem condemnado a· prisão ou de
gredo perpetuo, . ficará privado de interpôr a sua 
supplica de graça, e de fazer chegar· ao poder. mo
dera~or o seu requeriment~ ? Não : o que se segue 

A, vista de tudo isto digo que com razão se fez 
esta excep~ão só a respeito da pena de morte.uPois _ 
a sua execucão é um momento, e depois de 'áp
piicada nadá mais resta, porque verêfica-se com a 
extincção do proprio paciente. 

E" uma pena, que causa mais horror, e que nunca 
se emprega, senão com muita difficuldade, pois vai 
de encontro aos sentimentos que a natureza nos 
inspira. 

Ella só é tolerada,quando imperiosas circumstan
cias exigem um tal sacrificio ; e por isso merece a 
maior circumspecção tanto da parte do Iegisladór, 
como do juiz. 

Nas outras penas não se dão essas qualidades: 
o réu ainda que venha a soffrer nà. sua liberdade, 
nos seus bens, no seu phisico, comtudo continua a 
existir, e póde ainda obter graça, ou em toda, ou em 
parte da sua pena. 

Accrescentarei agora que esse novo recurso que 
se quer conceder aos réus condemnados ainda a 
penas moderadas, p6de vir a ser um novo castigo; 
que interesse póde ter um. individuo, condemnado a 
degredo, na demora da decisão da sua supplica 
para o perdão, devendo estar durante todo o tempo 
na prisão'! . = 

O perdão, senhores, não restitue ao condemnado 
a 'honra perdida, nem lhe p6de dar a opinião de 
innocente; não é uma sentenca de ahsolvicão ; 'e 
por isso não pó de ser pro!:uradÓ, senão por âquelles 
réus, a que. as penas impo:Stas se tornão muito 
sensíveis. 

Não é como o rer.urso ordinario, pelo qual . o· réu 
procura sempre mostrar-se livre de imputação, e 
digno do credito publico: não está pois nas mes
mas circumstancias, para ser facultado a todos in
distinctamente, ·visto que todos têm direito á ·boa 
fama. 

Portanto não se lhe faz injustiça alguma dando 
execução á sentença. 

Voto pois contra a emenda, que não JlOSso ad
mittir de sorte alguma : e ainda quando · ella fosse 
admissivel, necessario fôra ter em consideração só 
alguns casos muito particulares,em que ella.pudes: 
ter lugar. - . . ... 

Confesso que nenhum me . occorre agora, .antes 
geralmente fallanda não descubro utilidade alguma 
em semelhante providencia. · . . . , 

O perdão da pena.· imposta pela lei, · senhorE)s, é 
em rigor uma anomalia na administração da justiça, 
é um remedio muito extraordinario, e de que SQ se . 
deve fazer uso qU.ando o berri do estado· o exigir. e 
por motivos muito recommendaveis. 

Todo o cidadão deve respeitar a lei, na <:er'teza 
de que ha de .soffrer as penas ~ue ella .imPõ,~ se 
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aeaso a. infringir .: a excepção a est~ regra só. se I s~ntença conde~natoria: =. ai tende sómente ás ~a-_ 
póde tolerar na ~or p_ena,e p_or motivos d!l ma1or zoes d~ __ ,·erdadeJra pohuca, e da bem entend1da 
consideração. Ftque po1s o art1go como est.ã. compa1xao. _ . . . . . . 

Não argumentemos com o fun9amento de qu~ esta P_orta_nto nao •!Onfundamos-este -· _bc.neficw--:extra-
lei deve ser igual para tod~s,_ . eor_q~e _na. rcnlu.lade o~dm_!lriO c~m ~s recursos que a 1~1 concc~e ~para o 
ella é igual para todos os c1dadaos mdistintamc.nte: c1da~ao se JUStificar de q~alqu,er_Imp~laçao. nem 
as círcumstancias de carta um é que ~ão d1ffe- se. d:ga que por e::ta mane1ra da-se ~es1gualdade na 
rentes le1. 

L • t- ter vindo á mesa a se!!:uinte Por tudo isto voto pelo artigo tal qual está, e con-eu-se en ao por " tra a emenda. 

« E)IE!'iD.\ O Sn. CLEliE:\TE P~::nEIIIA: - . Sr. presidente, o 
grande a1·gumento deduzido de que concedendo a 
constituic:ão ao poder moder;tdor o direiLo do agra
ciar, não" sedeve {H'Í vnr nenhum dos sul! ditos do im
pet·io da faculdade de gosar dt·sta graça, não póde 
ter lugar, senão precisamente no caso de pena de 
morte ; porque só neste caso não póde o condem
nado interJ•Or e recurso que a constiiuição lhe dá, 
se a sentenca for immediatarnente executada. 

« Exceptua-se a pena de morte proferida pelas 
relações contra os chefes de conspiração, havendo 
eminente perigo do estado: aliás }Jermaucce o.re
curso ao monarcha.- O deputado Cruz Ferreira., 

Não foi apoiada, e continuando tJ debate, s~gui
r~r~e a fallar 

O Sn. B.~PTJSTA PEREIRA: -Sr. presidente, eu 
t.ambem vou com a duutrina do artigo. 

Diz elle. (leu.) Esta disposição olha unica e priYa
tivamente á pena de morte, considerada em get·al 
por todos como a maior de todas ns penas. Embora 
alguns não pensem assim : o fim da \'ida sempre 
se reputou um mal, muito principalmente quando é 
occasionado por factos criminosos c laes que pot 
elles a sociedade julga dever separar ue si um dos 
seus socios. 

Os illuslrr s oradores qthl têm fallado sobl'c esta 
materia, já têm-:expendido muito sabiamente as ra
zões que se ofícrecem, para não se ampliar o bene
ficio desta lei aos réus condcmnados a outras penas: 
escuso repclil-as : estas razões são deduzidas da 
mesma natureza das penas • 

.Allegou-se a favor da emenda a extensão das 
nossas províncias, e a sua distancia da capital. Eu 
penso pelo contrario. 

Se o nosso paiz fosse menos extenso, ou ofTerc
cesse já facil communicação entre as províncias re
motas e a capital, ainda ta!Yez pudesso admittir-se 
esta providencia em os casos ~o penas mais graYes; 
porque então pouco seria a demora dos n!os nas 
prisões antes de principiarem a sofTrer a pena: po
rém; no estado em que actualmente nus achamos, é 
impraticavel semelhante medida ; e a praticar-se, 
muitos serão os inconvenientes que della poderão 
-resultar. _ 
. Que proveito tiraria della o t·éo condemnado a de
gredo f 

Augmento e acc~mulação de pena ; porque em 
lugar de estar em . liberdade no lQgar do seu des
terro, se a sentença se desse Jogo á execução, fica
-ria recluso na prisão todo o tempo necessario para 
se decidir sobre o seu requerimento de graça ; e na 
hypothese de ser indeferido, tinha de ir cumprir 
uma pena, que talvez a esse tempo estivesse satis
feita, !le não tentasse ~:ste recurso. 

O mesmo digo do que . é condemnado a prisão, 
fite. Demais, senhores, quantas cadªas não serão 
precisas nessas proYincias .longiquas para · ajuntar 
tantos homens, quantos se fos,;em COildemnando I 

Isso seria amontoar homens em prisões. e aug
mentar-lhes o mal. 

Lembremo-nos que este beneficio é de mera 
graca, não é de justiça, e que por isso a constitui
ção "o deixou ao arbítrio do poder moderador; o 
qual concedendo ou negando, nãoattende ao mere
cimen~o do processo, . mas sómente aos princípios 
de · humanidade e de utilidade geraL_ . . .· 

Elle não conhece das razões em· que ' se firmou a 

Em todos os mais casos póde -valer o perdão, ainda 
mesmo depois de se dar e1.:ccução á sentença: logo: 
ni10 1•roeede o argumento. 

A outra razão ponderuda é, que sendo a lei igual 
para todos, deixará de Ycl"ificar-se este principio, 
se a lei que estamos a fazer, for limitada só aos 
t·asos de pena de morte. 

A isto respondo, que por isso mesmo que procu
ramos fazer que as leis sejão iguaes para todos, es
tabt"leccmos esta. diiTerenca entro a pena- de morte e 
as OUtras penas; p•liS nestas, quaeSI]UCr que Sejão 
púdc o condemna<lo em qualquer parte do Brazil re- . 
quérer c impetrar o seu p~rdão, aintl<~ depois de 
oxecutada a scntenca, quando naq•1cjla não poderia 
acontcc~r o mesmo: e ficariào os réos·condemnados 
na corte com Uma condiccão muito mais fayoravel 
do que os que fossem cÕndemnados nas ]>rovin
cins. 

E' pois para que este artigo da constituição possa 
aproveitar a todos que eslaroos fazendo esta lei, que 
na verdade éfundada •!m toda a justiça, e nos prin-
cípios de humanidade. · 

Se ella não fosse, de que serviria este artigo da 
constituição aos habitantes das províncias? . . 

Está portanto demonstrado que a emenda nao se · 
funda em razão alguma legal: e se ais lo accrescentar 
uma exposição singela dos damnos, que uma seme
lhante medida ida causar, ficaria evidente que e lia 
de maneira nenhuma é admissivel. · · 

A administração da justiça ficaria paralisada, e os 
actos do p_oder judiciario perderiào muito do seu 
valor e autoridade, pois uma semelhante pratica in
duziria a opinião de que as sentenças judiciaes 
pela maior parte erão injustas. 

E quanto não póde cotlcot·rer uma semelhante 
opinião, tão mal fundada, para perverter a ordem 
social, que tanto depende do respeito ás autoridades 
judiciarias ! . · 

Senhores, a administração da justiça para set·boa, . 
deve ser prompta. " 

As penas não produzem o -seu effeito principal, 
por serem severas, mas por serem promptamente 
applicadas e executadas. - . · ·. . , 

Sejão as penasmoderadas, massejão necessaria~ 
mente impostas ao delinquentc logodépois do de~ 
li c to : assim é que se consegue o fim para qn.e ellas · 
são estabelecidas. · 

Não sendo assim, o mão-cidadão na esperança da 
impumdade propõe-se mais .facilmente a com~ctter 
crimes, principalmente estando · ·certo de · que não 
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293 
se lhe póde impor a pena,_ senão depois de mu~to lhadas daquelles réos miseraveis, que alli passão 5, 
tempo. _ 6, . 8, 10. e mais annos antes de serem sentenciados, 

Alérn deste grande m11l, que necessariamente destes é que ellas estão· rer•lectas. · Que · demora· 
resullaria de uma tal medida, ainda poderia a do_. poilerá haver dos co·nfins do imperío á capital'? 
pt.ar outros. Supponltamos que t;erã de utn anno: é um anno 

Todo aquelle réo, que tive~se por melhor demo- que. fará sobrecarregnr as cadêas 'l Se os réos 
rar-se na prisão na sua terra, antes de ir cumprir fossem logo sentenciad"os, ellas não estarião enLu
o degredo a um paiz remoto, não deixaria de tentar pidas, ·. haveria muito ~ugar para os réos já senten
este recurso, ainda mesmo sem esperança de o· ob- cíados. lias disse-se, que poderá succeder muitas 
ter: e aqui temos illudida a lei, e ioutilisados os vezes, que o réovcnha a padecer m~is tempo, do 
fins da pena. que se se desse logo á execucão a sentenr.a. Quem 

Além disto o inconveniente, que lembrou o hon- é o arhit;o da minha vontade? • 
rado membro o Sr.-Baptista Pereira, resultante da Quem é que tem ó direito de combinar, se me faz 
falta que temos de prisões proprias, e bern ordena- ou não mais conta o uso deste recurso, se cu. por 
das, rncrece toda a consideracão. exemplo. que sou o interessado. o quero pretender? 

l'or!anto a medida lembrâda, nem se funda em Propõe-se ao réo: se lhe faz conta, recorre ao poder 
justiça, nem em utilidade; aut~s seria um meio in- moderador, se não, diz que não quer. Será melhor 
directo de estabelecer como regr<1 ordinaria o excr- ir para um paiz remoto, cheio de pantano~, doentio, 
cicio do poder de agraciar. quand() todas as razões do · que conservar-se na cadêa em um paiz, onde 
mostrão que este poder só deve ser empregado como tem presente a f:J.:nilia, e onde por éonsequencia 
um remedio muito e:xtraordinario e com toda a sa- lhe são subministrados os soccorros . de que 
beúoria. · net~essita 1 Quem poderá decidir da preferencia, 

Poderá lambem trazer em abono da minha senão o mesmo réo? 
opinião o que se pratica em Inglater·ra, onde tendo Além disto, Sr. presidente, as leis são applicada;,; 
o rei igual direito de agraciar, exceptua certos casos ás circnmstancias dos povos , e não os povos ús 
como o x·oubo, assassinato commetliúo nas estradas, circumstaneias das leis. A lcgislacilO, que se Jizcr, 
assignaturas falsas, etc. por isso que estes delictos dcl'e let· em visla as mais pequenas circumstaneias 
atacão muito iuunediutamontc a sociedade. Concluo dos nossos concidadãos, e do nosso paiz, para que 
votando a fa,•or do artigo. e coiilr·a a emenda, por a possa ser 1ra exccuçiio igual p:ua todos. Se aqui no 
julgar um mal causador de grandes males, c de 1\io de Janeiro ha sentenças que se dão á execução, 
nenhum provei lu aos proprios dclinquentes. sem st•rem levadas ao poder moderador, ccrr.amente 

O Sa. Lu~o Covn:mo: -Eu poderin lambem não se tem obrado conslilucionnlmente: se111elbante 
dizer muitas co•1sas sobre a natureza desta prero- pt"lllien é contrn a censtituiçào. que f<tlla c·m geral, 
gati\'a do poder u1oderador : poderia mustt·ar se é e não distingue as sentenças pela qnalidad~, ou 
util, se é nociva, ou se é indilfl'rente ã sociedade. gravidade nas penas que por e lias se impõe. Tal 
Mas este não é o ponto da questão, nem nós podemos differcnça é de mero arbítrio. 
entr·ar agora nessa indagação. A constituição assim Totlavia nem coin f>sla pratica se pódeargumentar, 
o determinou, o tudo quanto ella ordenou, ti o porque os réos aqui condemnadús podem muito 
melhor, é acima da nossa censura. (Apoiado.) A ntis facihnente recon·er, antes que sejão compellidos a 
só toca marchar com ella na mão, como a nossa soffrcr a pena, o que é imp1·aticavel nas províncias. 
bussola (Apoiado> apo1-ado.) , Logo, existe de facto desigualdade na condição de 

llcspoQderei sómente ao que se tem· dito contra a uns e outros, e não é justo que uns se reputem 
_minha proposta. Sustenta o honrado mombro, que filhos de Deus, e os outros filhos do diabo. Por 
se ella fosse adoptada, perturbar-se.;hia a ordem da consequencia sustentarei a minha emenda, cmquanto 
justica administrativa criminal, por isso que se uno for convencido. 
firmâria a presumpção, de. que todas as sentenças C D . 0 1 _ d b 
do poder judi<:iario erã'o injustas. Senhores, o O Sa. USTODIO 1;\S .- 10~ra_ o mom r<!, ~ue 
poder ruodcrad<~r, co~hece~do ~a sente_nçac~mdem- me precede~, _prevemo-me em mmtas pr~opos1ç!es~ 
natoria não va1 avaliar a JUSttca. ou lDJUStlca, em que pretendm sustentar. Eu otrereço os .eus al 0 U 
que ell~ é concebida: 0 poder mÔderador {perÍnitta- mentos como !uens. l~m~r!lndo_:-n~e ~ó~ente accres: 
se-me a expressão) .! um poder divino; trata só de c~ntar! q~1e nao l!?s e hCl~~ d1stm~uu _o que a le1 
fazer bem á humanidade: éaquclle poder, que á n~? dlstmg•~c. ~ .~m: .le! c~ms~ltumonall Este 
semelhanca da . divindade, perdoa. sem entrar no at_tJgo de !egtslaçao Ja C-la ~lfimd? . como podem~s 
juizo sobre o merito da sentença, que condemnou nos defiml-o de _outr? mo~o? -A~nda q~e t>st~ Im, 
o des<>rac.a.do réo. Isto basta lJara rcspon. der a este I que estam. os a di .. S~Utlr. nao . po_sa .. sahar a .. v.ld.a _a 

· 0 t' "' " . um desgracado, pode talvez dar-lhe ao menos mats 
argumen o, · . ' 1 d- ·d .- - · · · .. 

Uiz a constituição no § 8° do art. 101 (lett este§.) a guns 1a~ e ensten~1a. · . 
Onde está aqui a distincção depenas graves, e penas Se a ~oc1edade tem.mt~css~ .•. ·• fatalmter~sse l 
leves ? . Desta ou aquella natureza ? O § diz.- ~s ·no cast~go de um mau c1da~ao, . oh I ~uanto ~nt;
penasimpostas aos réos condemnados por sentença ressc _nao tem a mesma soc1edade na cunservaçao 
-Como pois se ·quer limitar esta determinacão de um de seus membros, que por erros de momento 
unicamente á . sente oca de pena . grave '1 E' quei·er se tornou ré0 •. depois de haver servid~ ~n~itos·anuos 
interpretar restrictam"ente a constituiÇão, que falla á mes~~ soCiedade, . e tah~z contnbmd_o l>ilra _a 
tão ·. Clara,\. tão amplamente ! Tem-se . acarretado su~ feliCidade l ! _Por.tanto na o traleJ?OS taosuper
.ontros i\rgumnntos tão futeis, que até nem se quer fiClalfi!CO_te deste artigOd!l nossa l_el fundam~ntal. 
merecenf ser confutados. Tem-se dito que serião. En due1 sempre . que ·e .da_ ~awr necessidade 
necessarias muitas' cadêas, que a demóra dos· réos atteuder-se á letra ·da constJtuiçao. E- como acho a 
nas prisões redobrarião a pena, et~. ~te. . ~menda. pr~pos~ p~l~ hc!'radomemb:o, co!'forme 

Sr. presidente, não é com os reos sent~ncxados I a letra da constJtuJçao. JUlgú (Jil~ . na? pode ser 
que as prisões ficão_ replectas, ascadêas estão entu-. desprezada. 

' Iil 
74 
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-o Sa. CLEliENTE PEREitu :-Faz-se muita bulha I ser admitt.ida, poderá importar o não passamento 
com o_ § So do art. 101 da constituicão, qt!e diz. desta lei, visto não ser por ora possível a reunião 
(Leu o§.) Diz-se que nãofazerestalei, quesedíscute 

1

. das duas.camaras pelos motivos, qne jã aqui têm 
extensiva a todas as sentenças e penas, é restringir sido expP.ndidos. Seja-me ainda permitti~o acct:es
a constitu_ ição, e privar os c_idadãos das províncias centar mais algumas reflexões ás que já farão fei}as 
de5te beneficio. Ora, não .l1a um_ absurdo igual ! por alguns illustres deputados, que me precederao, 
Por ventura dizer-se que o réo senh!nciado nas · quanto á ma teria da emenda. E" in negavel, senhore~, 
províncias a qualquer pena. que não seja_ de morte que o numero de réos nas diversas cad~asdo imp~r1o 
pódo mais tarde ou mais cedo vir a gozar deste seria <!xcessivo, se toda, e qualqu'!r senten~ cnme 
beneficio, emquanto aquclle, que perde a vida, fica não podessc ser executada sem ser primeiro ~ub
éternaulenle privado delle, será ccusa, que offenda mcttida ao poder moderador : a distancia das 
a letra da constituição ? províncias. a difficuldade das communieações, 

Por ventura os réos condemnados a prisão ou alongando as decisões de taes nP-gocio!l, deve infal
dPgredo não estão habilitados para pretender a livelmente augmentar o numf'rn dos presos. 
todo o tempo o perdão das suas penas? O mais que Se todas as sentenças sobre toda e qualquer 
pódo acontecer é soffrer por algum tempo. Quantos materia crime devessem ficar sustadas, como se 
réos, condemnados no Brazil, forão perdoados, por- prétende na emenda, pouco seria o tempo para a 
que rccorrerãô ao rei, que então estava em Lisbua'l leitura e decisão de tantos requerimentos, que 
Quanlos fugião do seu degredo, e apresenlavão-se apparecerião ás enchentes nesta capital, e só este 
em Lisbôa-ao rei, que sempre os attendeu com o tão extenso objecto distrahiria a aLtcnção do poder 
perdão 1 moderador sobre outros assumptos do mesmo modo 

Condemna-se a pratica seguida aqui na côrte de importantes. · 
dar-se execução á sentença, que não impõe pena Não devo tambem ser despresada a consideração 
de morte, sem serem primeiro apresentadas ao da maneira, porque devião ser alimentados e sus
podcr moderador, e chama-se ineoustitucional este tentados nas prisões tão grande numero de prezos, 
procedimento. Eu não vejo que a constituição muilos dos quaes seriãe de certo \'ictimas da fome e 
mande que as sentenças penaes não tenhão validade da miseria, ~e por outra fórma se não prevenis~e 
sem a approvação do poder moderador: o que vejo é sobre a sua sustentação, além de outros inconvent
que ella antor1sa o poder moderador para perdoar. entes nas!!idos da falta de prizões, e cadl\as sadias, 
Se se suspendeiU da côrte as sentenças de morte, bem construídas, não se podendo du\•idar do atrazo, 
não é porque assim o determine a constituição, em que a este respeito estamos por não as ter ainda 
mas porque as leis ant~gas estabelecerão estapratica. o impel'io, e nem permittem as circumstancias_g_ue 
Tenho respondido aos nnicos argumentos que possarp_o_s_ ter carl~ª-s_c:tJ!illõ~~f!!P-as,_art-ia1a~_ 
mP.recem refutação. _ accommodadas ás diversas qualidade!' dos de 1ctos, 

O Sa. CosTA AGUIAl\ :-Esta lei, Sr . .Presidente; é e .dos delinquontes, pois que a m.aior part~ das 
sem <lu vida uma das medidas mais saudaveis, um pnzões, ou talvez todas ~ervem ma1s de bor!1das_ e 
dos maiores presentes, que podemos fazer aos medonha.s sepultut:as d3 YlVos! do q1~e de_ correcçao 
nossos co~stituintes, com particularidade ás nossas e de ca~ttgo dos «mmes. Em ~1sta po1s ~o que de1xo 
províncias remotas (a-poiados\, ella vai_a~alrnar, ou expend1do, voto peJa doutnna do art1go, e contra 
pelo menos paralizar o fogo das paixões, talvez a a emenda. 
esta hora muito incendiado pelo odio dos partidos O Sa. FERREIRA FRANCA :-Razões m11ito ponde
pelo choque de interesses cruzados, e pelas espe- rosas se derão para desâttend"r ao artigo da con
ranças de _terríveis vinganças. stituiçiio, e uma destas é, qu'3 se e~ta lei não passar 

No estado actual, em que se a chão as provincias e soffrer -emenda, não passará tal vez na outra 
do Pará, e Mara,nhão, havendo apparecido n'lquella camara, mas emfim isto não é certo, póde ser que 
a desordem de Cametá, e nesta as que nos são não passe, mas dt>ixará de ir ás províncias uma lei, 
constantes, e de que não é possível duvidar, que de que diz que todas as sentenças proferidas em qua!quer 
males não vai esta lei evitar I! I (ap_oiado, apoiado) parte do imperio não se executem, sem 1JUe estas 
quantas lagrimas enchugar, quantos sustos pou- sentenças vão á appro,•acão do imperador T Se este 
par ! I 1 E' em taes crises que desgraçadamente principio é verdadeiro," se o capricho da outra 
se confundem as idéas de justiça com as da vingança camara for tal, que fazendo-se aqui uma emenda á 
as do bem publico com·as do interesse particular, e lei, não passe, se isto P, verdade ..•• emfim, não 
é por todas estas condições que mais do q•le nunca !aliemos mais nisto : o que é verdade é q11e o artigo 
se faz mister a suspensão da execução da pena de da constituicão é claríssimo. (leu.) Pergunto eu, 
morte, até que o poder moderador, pondo em qual é a convêniencia deste artigo ? A conveniencia 
exercício uma de suas melhores attribuições, a de deste artigo é elle não ser inuti1, e.se elle está aqui 
perdoar e moderar as penas impostas aos réos posto para não ser inulil, ó claro que é para que as 
condemnados por- sentença, possa decidir da sorto sentenças ou oenhum'a sentença seja executada, sem 

• dos desgraçados, muitas -vezes victimas i!lcautas da que primeiro suba á presença do imperador, paraelle 
intriga, manejada pela perfidia e maldade dos perdoar, QU moderar a pena, quanto mais que está 
seductores. na commissão determinado o mo_do. porque ha de 

A. necessidade portanto desta lei, senhores, é tão fazer estes pe::dões, parece que estã dito que elle 
clara como a luz do dia, ella é indispensavel, ella ouca o conselho de estado, não e cousa qne ha de 
servirá até de cobrir os juizes pela certeza de que fitzer arbitrariamente, assim parece, não seLse .é 
essas sentenças _devem apparecer diante da mages- assim. . ... · - • . - · . :. - -
tade do throno, pata o nobre e alto officio marcado Pergunto uma cousa, este. artigo é -inutil ? Elle e 
no art. 101 § 8• dá constituição. . col)forme se disse, damnoso ? E" só utile proveitoso 
_ Taes são, Sr. presidente, as razões, ,cru e me forção relativamente aoslugares '!Por venturaeste;reêurso, 
a votar peladoutrinadol o artig? e a pro~uunciar.,.me que aqui.se.dá, mereça o nome de gr!l~-a?Isto é. o, que 
contra o da emenda do Sr. Lmo Coutlnho, qu~ a .nego. E'. recurso dado aqualquer c1dadão,.em qu~-

• . . " ' - ' - ' '. ' • ' ' • - ·' ' < l ' :·:t;> ~;·.:; : .;_ 
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quer lugar, s~m~xc~usão~e l~gár, eporeonsequencia 1-inhibidos deste direito de ped}r, e menos aintià-_ql.é 
entendo que está fella a J ust1ça. . . .. ··_· o . poder moderador fique pnvado de 'o ·conceder· 

Eu creio que qualquer réo sentenciado por 'qual-:- : sempre que o quizer~ e sempre que lhe fôr-implo
quer crime, {porque aqui não se declara qual é), rado. '' - · ·· . 
póde afinal sempre pedir embargos á execução da Qua-nto ao outro ponto, direi com a mesma fran
sentcnça. Dizem que o artigo da constituieão quer queza, que me é propria, qual o resultado das nos
q.ue o réo vá ree-:>rrer a~ i~ perante para fazer graça!! sas conferencias na eommissão mixta, de que tenho 
:Eu assento que 1sto é JUstu-'a, sem excepção de .pes- a honra de ser membro. 
soa, e sem referencia de lugar, sem assignalamento Depois de algúmas reuniões, e sessões, os Srs. se-
algum de crime. nadores retirarão-se firmes na sua opinião de que() 

Creio q~e se deve d~m?n~tr~r _mui~o claram~nte art. 61 da constituição tinha em vista a votação por 
que o arugo da consLltUJçao c mutll, mas nao é camaras: nós os deputados sustentãmos ao contrario 
tempo de o inutilisar; deve-se mostrar que é dam- que a sua verdadeira, genuína, e natural intelligen
noso, porque destróe o poder judiciario, como se cia era a da .votação per capita: ~coso dizer agora 
disse; não sei se destróe, ou augmenta o poder ju- todos os argumentos, que eu então produzi de ac
diciario, dando mais um recurso ao réo, creio que cordo com os meus honrados collegas desta camara; 
depois delle nenhuma sentença sem injustiça póde nada se concluio, desprezando-se até um meio, que 
deixar de ser executada, e como podem ser cum- alli foi proposto como conciliação, e o resultado désta 
pridas aquellas, que ainda não tiverem usado deste conferencia foi submetter ao juizo de ambas as ca: 
recurso? . · maras a decisão do negocio quanto â inteJligencia 

Por consequencia creio que proferindo-se qual- do referido art. 61: ficando todos nós de accordo 
quer sentença, deve o réo ser perguntado se acaso quanto aos outros pontos do regimento commum, 
quer usar do ultimo recurso tlnal que tem: se quer, que está feito, e que não póde ser apresentado em-
suspende-se a execução da sentença, e se disset· que qua11to tão renhida. questão não fôr decidida. ,~' 
não quer, llnlão pódo ser executada, antes não creio Em ''ista pois de tão sincera expoiscão do nego
que se em alguma parte _do imperio fõr executada c~o. ~u sou forçado, outra vez o digo~ não só por 
qualqut3r sentença, que 1mponha qualquer pena, d1gmdade desta camara, mas até pelo decoro pro
sem se esgotar .este recurso, seja conforq~c á lei, prio a _impugnar, e não deixar passar o principio 
mas sim injustamente; isto é o que me parece que de que em semelhante transacção tenha havido o 
se deve declarar aqui: em consequertcia do § 8° do menor vislumbre de capric~ho; longe de nós esta 
art. 101 da. constatui~;ão não póde nenh}lma sen- idéa. · 
tenca, que unponha pena, ser . executada valiosa~ . Talvez antes possa admittir-se um excessivo zelo .. 
mente,- ouJustamenlé. ·sem -a-eélãrarêm-os -reós~ se em sustentar semelhatne-- propõ-sição. Como quer 
querem, ,ou não usar destes derradeiros recursos. ·que seja, o · s~nado póde bem pensar o que quizer, 

O SR;-:ÇósTA · AGUIAR :-Sr . . presidente, posto e o que lhe pare~er.JJ?elhor; eu pel? contrario, fir
que o honrado membro o Sr. Ferreira F1·ança não me e~ meus prmmp10s, s_ustentaret sem~re que a 
atacasse os_ meus argumentos, comtudo tocou em vota~ao d~ve ser per captta, e ~ara entao · se tal 
dous . pomos, sobre. que sou forçado a chamar a reumiío hver l~&~r, eu r~forçare1 os ~eu.s a!'gu
attenção desta camara, afim de não deixar passar menlos, !3 a opm•a_o public~ fará de certo JUStiça a 
princípios que podem importar alguma falta de in- quem a tlver. (Apo&ado, apotado.) 
~e!lil?encia', e, o que é peior, ser interpre~ados_ pelos· O SR. CRuz FERREIRA:- (Fallou tão rapida
lDimtgos do actual systtema. em um sentido diVerso,- mente, que não póde ser alcançado pelo tachigrapho 
daquelle, em que se tem fallado. o seu discurso.) · 

Quanto ao _primeiro ponto, eu· nada direi sobre o . 
direito de agraciar, e menos se esta bella prerogativa .o .S!_l. BAPTIST! PEREIRA:- Eu ~1sse que a con
do poder moderador importa ou não um direito de st~tU!Ç_!lO no § 8 do_ art. 1~1 ~ontmba umadeter
justica, ou de graca: tudo quanto a este respeito se mm~çao de graça enao de JUStiça, ao que se oppoz 
pretênde acarretãr é sem duvida fóra da ordem, e um lllustre deputado. . . 

=" se este fosse o lugar e à ordem, eu muito poderia : E~ entendo, Sr.- presJdente,_qu~ . os. recur~os da 
dizer, e explanaria de certo minhas idéas com aqueUa JUshça pertencem ~o poder Jud_1Clart9, .e nao ao 
franqueza, que me é propna. Bastàrã só ponderar pode~ moderador. Sao cousas mu~to ~bst1nctas -eu
que este direito é fir1uado, e sauccionado na con- tre st. Uma s~ntença póde ser muito JUSta, e ,com
stituiçãodo imrerió, que para todos nós deve ser tudo pód~ o reo nella -:onde_mnado merecer a graça 
sa{ITada. (Apoiado geralmente.) d? .Petdao ou d~ . mo_di_ficaçao d? pena : e como se 

Accresce que _ não posso entender qual a razão ~~r~ que est~ d1spos1çao .de lelfundam~ntal é de 
porqll:e se argmnenta, ou se faz applicação de seme:- J~Stlça, e nao de me:a ~raça? As propna~ e:xpres
lhantes princip1os para o caso da emenda em ques- ~oes do paragrapho nao mduzem a necessidade de 
Jão. Por ventura. pronibe-se . nesta lei que 0 poder se apresentarem a~ poder moderador as sentenças 
moderador deixe .· de exercitar suas nobres funccões antes de sua execuçao. (Leu, o paragrapho.) . . .. . 
quanto aos outrol> crimes, sobre que houver seo- Is~o quer dizer que _e porl;er moderadort~m~cfa; 
tença'f_O que. tem a doutrina do ,arL I o com 0 que culqade de P«:rdc:>a_r '?u . mo_d1fic~r as penas 1mp,~stas · 
aqui se telli _dito quanto aos outros crimes? pelo · poder JUdlClarlO: uao lhe~ faculdade. ,para 

Co1_1vém, · senhores, fit·mar nossas. idéas, convém r~ver as sentenças, e conhecer . do seu m.ertto. ó -
dist!l!guir, 0 caso:dE( ,que tratamos, peJa ·sua gravi;; reo póde re~uerer a_todo o tem~o ou an_t_es .de. dada 
dad~~: pois que umif:vez verificadl!;. e · executada a a;sent~n~ a _exec11çao, <lU deP.o1s; e <l poder mod~
sen~ença de :ntO,rte~ 'tu dó~ acabou, 0·que se não dá nas rad~r pode conceder graça, ameia meSJI!O . s~m Ih a 
outras~sente~ça~. P.orqúe o réo ainda e~ste. _ . ·. ~eu trem • 
. AJ~~ ; :ª-~i 91!~ .D:3.$!e _ a~igol ~_ so~se fali~ de"!J~ ...... }s_to .é o que se deduz do paragraphoda constitui-
ca~~: c~9:J-<1. J_a·:.-se."p_onde~ou; pe!~;~ esua · gr:~n~ad.e •. e· ~~o'; p~ré~. das s11as expressões . nunca 5e poderá 
Dlosese~edoqueflcad1toqueosoutrosreos1lquem concluu ,para o q11e se pretende~ · ·· ·. · · 

' :~ :; ....... ' • . •' •: ~:' ' ... ' ' . • . • ,. " 
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) _, Diz~1;e que ha!erá r~o! que_ a_!ltes queiraconse~- I tém a J!ropria _leÍ.r31 da constit~ição: c~mo pois póde 
: :-var-se-enl ·CustodJa ate a dec1sao do seu requert~ l.seran tJ-consh tucwnal ••. (0 Sr. pres1dentc chamou 

roento de praca, do que ir para um lugar remoto, e lá ordem o illustre orador por haver já fallado as ve-
mal são. Conêcdo: porém para se fazer a lei, não se l zes, que o regimento permitte.) _ 
vai consultar a vontade de um ou outro cidadão; 1 O Su. F-ERREIRA FRANCA:- O Sr. deputado, que 
cOf!sulta-se tão sómente o bem geral de toda a á pouco acabDu de fal1ar; disse que a emenda é anti
naÇão. . . . _ . . _ conl'"titucional: comtudo não o pódc provar. Não 

l>iz-se ma1s que as pnsoes de ordmarto est~o re- basta que o diga, pa1·a a sua proposição ser acre
pletas de réos em p~ocesso an_tes de se~tenc1ados. ditada, e seguida; é ·precíso que a demonstre. Tem-se 
Não duvido que para 1sso contr1bua desleixo eabus~ dito que não é recurso este requerimento de perdão; 
da parte dos juizes; porém o que poss~ affirmar_ c 

1

. e eu digo que é. · 
que a principal r~zão da demo~a dos rcos_ nas pn- E' recurso, sim, senhores, é o derradeiro recurso 
zões nasce ~ssencia_lment_e das cu·cumstan~1as ~ocaes 1 depois da ultima instancin : é o rec•mo final. Mas 
do nosso pa1z, c dos ~efeitos da nossa legis!açao. . em fim não questionemos por palavra:;: chamem-lhe 

Por mais diligencw que faça um habtl magts- o que quizerem. · 
trado, não pód~ comtudo abreYiar o processo, co~o Se acaso um réo condemnaqo a certa pena disser 
succede nos pa1zes da Europa, em quo a popl!laçao que deseja recorrer ao poder moderador para lhe 
está unida, e os _julgados. são muito circunscnytos: perdoar, ou moderar a pena, pergunto eu, póde o 
portanto este mconvenwnte semp1·e havera, ao juiz negar-lhe este recurso com justiça? Parece que 
menos por estes annos ~ais chega~os; p~rque o re- não. Logo é preci5o que se declare isto mesmo: é 
mP-!lio pa1·a estes males não é tao facll como se preciso que se declare que o juiz deve suspender 
pensa. . . . _ neste caso a sentença; porq~e isto é co usa cert~, _e 

Pot·tanto subsiste a mmha pr_oposJçno ~e que e~ ta e~ i1lcntc; o não sendo certo, e evidente, póde o JUIZ 
medjtJa, que se aconselha, as va1 encher atn~a UHllS. entender que não deve sobrestar no julgado. 
E quem dará o sustento a tanta gente'! Terao todos 1~· necessario muito cuidado neste ponto, para 
olles amigos e parentes para os alimentar? Nã~, qtH! so não vão negar os recursos aos réos: tenlia-sc 
porque quand() se entra ·para a que lias casas, os ann- nisto todo o cuidado. 
gos desapparcccm. . _ _ o Stt. MAtA.:- A minha enunciacão não foi ar-

Em su_ml~lD~ Sr. presidente, nao ha razao alguma bitraria, porque a sustentei com um artigo bem 
para se mst~!a: em sem.~l~im_t~- P~!lpostn. expresso da constituiclw. u 

_ EsLe _bcn_ehcJO_ da constllU\Ça~ e de !nera ?r~ça, A constituição diz. que as causas acabem nas rc· 
na o de JUStiç-a. -ng-Yr·.J~.--eom_?- - __ e . .q.u~r lJlCJ.tlcaL..:.. ~s 1a:cue-s·-Jas :p1·ovínctas, c-por . isso só·adm-it:t-e--ftnas
expressões do paragrapho nao mduzcm . a _necesst- instancias: isto é claro, porém se se adaptasse · a 
dade d': se .levarem todas as sentenças cr~mw~ns a_o emenda viríão a ser lres as instancias. Lo~o, não é 
conhecuuento do poder moderadot·; e e. mats utJ~ recurso este requerimento para o perdão e não póde 
aos ré~!; em geral que as sentenças s<.' de_n: logo a embargai' as sentenças. O podet· moderador perdôa, 
execuçao do q~m- serem dem01ado_s nas pnsoes e~- ou modera as penas, sem entrar ·.no exame das sen-. 
q~an~o se det::1d1r <lo seu requen~el}to de perdao. tencas, que as impuzerão, se são bem ou mal profe
Sao M-es fundamentos som contralhcçao, e por elles ridãs, ou se as penas são ou não impostas com 
voto outra vez contra a emenda. justiça., _ . _ _ _ 

O Sn. l\l.\1.\ :-Eu tambem sou opposto á emenda , lsto e um acto de. mera gr~ça, posto q~e a razao 
proposta, não só pelas razões. que s~ tem ~ado_, mas ·pede gue sempre seJa produz1do por mot1vos de sa-
tambem porque ella me parece antl-conslltuciOnal. bedona. _ . 
Querer-se estabelecer como _regra·, e como ~~~ r_e- Tef_lrio finnlmentê acabado o _debate por se J~l?ar 
curso ordinario um bcncficto, que a cnnstlltll\aO sufficHmte, tave lugar a votaçao, p~la qua~ fo~ ap
fez dependente de mera graça, é que1·er estabelecer provado o artigo tal !lua!~ fic~ndo por 1sso preJUdicada 
mais uma instancia além das que a mesma con- a emenda do Sr. Lmo Coutmho. 
stituicão estabeleceu. Passou-se ao art. 2° assim concebido: 

A êonstituicão determinou no art. 158 que as 
caus"as todasaêabassem em segunda; e ult.ima ins
tancia nas relacões das provincias: e como se pro
tende que as sentenças dadas.!_lésta~ ultima~ _instan
cias se suspendão, e . este)ao :nnda ~UJeit~s. ao 
conhecimento (io poder moderador? Nao sera Isto 
marchar de encontro á constituição? 

E' certo q•~e esta mesma razão se _Poderia da~ · a 
respeito _ das sentenças de J?Orte _: porem _a respmlo 
desta -ha uma circumstanc1a mUlto cspec1al, que as 
põe em uma .cxcepção, e que deu motivo á lei que 
e~amos a fazer: é a .. e~orme" distancia das . provín
cias á · capital, e il d!ffi~üld~d_e de _pro!ppta commn
nicação, o que farta mutJh<'a~ mte1ramen~e ~sle 

. rrrànde beneficio para com os povos das provmcws. 
pois séguindo-se log<l. á sente~ça de ~orte a ~~a 
ex:e:cuçjo, nunca póderm - ~provettar ao reo o perdac 

·ou commutacão desta pena. · 
Portanto ~oto contra a emenda por in-conslitq

cional. 

o Sn.. Ll~o CoutJ~ao; ::-:A minlÍa emendà ~~n-

. « Art. 2.0 -As excepções sobre o artigo prece.,. 
dente, em circumstancias urgentes, são de privativa 
competencia do poder modera(ior. )l 

Posto em discussão, vierão immediat_amento _ã 
mesa estas -

n E:ltE~DAS 

c, Proponho a suppressão do art. 2.0 - O depti.
tado Dias. )) 

« A.s excepçõ~s sobre o artigo -preçédente' só têm 
lugar, quando periga o estado no caso ~e~reV'oluç-ão 
imminente.- O deputado Cruz Fe1·reir.q,~ ,;· 

Forão apoiadas, c P.ntrarão em ,,'tiiscU:ssãoc?ma 
mat~ria, tendo a palavra.· ._ :-.-· ·: >· - ~: __ :::j_;:-

0 SR. Onoiuco l\IENo$:--::-Eus~ii"contra··,a ,em~n
da do Sr. Cruz, porque _ me parec~ a,nt!-:-:eq.iístit.ucio~ 
m\ l. Se preva le.ce o que propõE) · __ està: .~menda,. !!ca 
coarctadoo direito, que .tem o p~~~t;º,l~d~ra.d~~,~de 
perdoar, ou' mqde.::ar a.S .penas; ' e ;:~lo:~~,.,~oll~!~':, a 
~onstituição. O artigo tal qualestá(:-tll.~ :p~~c~,,~~ 
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cusado, porém ao menos não é contrario á consti- de palaua!!!. O estado não póde perigar facilmente .. 
tuição. . por causa <la demora do castigo de um ou outro in-: 

Quando o poder moderador faz estas excepçõcs, .dividito : são pretextos, com que se quer impôr ao 
usa de um direito; que lhe é inhcrente. e não precisa pol'o; e ·ílludir o throno, para certas autoridades se 
ser para isso autorisado por esta lei : diz que não conservarem no mDndo e na pri,vança. 
quer perdoar, e tanto basta. Portanto eu riscaria o Portanto nem admitto o arrigo, nc!m a emenda 
artigo como·:redundaut.e. do Sr. Cruz Ferreira. por serem não só inuteis, mas 

O Sn. Lt"No Coun:sHO ;-Eu me levanto para sus- até perniciosos e inf!onstítucionaes. 
tentar a mesma opinião do iU~stre deputado. O Sn.. Cuuz FtmnEIRA :-0 arligo está muito am-

A maior parte dos philosophos philantropos, plo, e admitle interpretações, o que devemos evitar. 
Sr. presidente, que têm escripto sobre esta nmteria Porém emendado da maneira iiUC proponho, pro
de direito críminnl, têm mostrado que a lJena de víne-sc esse mal. 
morte só deve ser imposta áquelle h(,mern, cuja Pôde acontecer. Sr. pre1:idente, (do quo Deus nos 
existencia faz perigar a existcncia da societlade ci- guarde) qne appareça uma conspiração, ou um mo
vil, trm-se assentado qne esta pena é um tremendo tim em alguma provincia ; c neste caso, quando 
sacríficio, sómente necessarío, quando se trata da certamente pcriga o estado, porque ninguem póde 
s. alvação Jlublica. Sendo assim, para aduptar-se a jl descobrir logo a ext. ensão ou direcçiio do plano, é 
em;nda do Sr. Cruz, seria preciso especificar aqui indispensavel além da vigilancia a maior actíYidade 
as circumstancias, em que se poderá dizer que a e energia. Então a demora do castigo animar<\ os 
existencia de urn homem compromette a existencia cumplices, e os males que disto se seguem, ::;ão in~ 
da nação. Porém quanto não é isto difficil I Como caleula.veís. 
se poderá avaliar, _e c~nhecer in~u~ilavel!n~nte o Diz 0 illustro deputado, q11e .as eonjura~õcs, e as 
c~so,_ em.que a unçao nao póde CXLSltr, cxistmdo o conspirações têm servido de pretexto para as auto· 
cuJadao! . ridatles SI! tlesfa1.ercm das pcssnai que suppoem dcs-

Di!mms, Sr. presJdente, em semelhante hypo- atfcctas. Assim é, eu o reconhcco. Prouvcra a Deus 
lhese, "!lunca se poderá suppôr que o poder ~nodcra- quo os ex em pios não ti\·esscm sitio tão repetidos I 
dor lwJa de perduar a pena, porque elle nao lm de I Porém dahi não se scg!~C que so não dcvão tomar 
q_uercr a perda dn naçao, colll a qual elle n~cessa- I as metliJas neccssarias á segurança publica, quan
rta~Hml.e se ha ~e perd~r .. Ha portanto mms esta. do a conjuraçito for ,·crdndcinl. . , 
razno •. para se nno adm1thr a en1enda do Sr. Cruz _I De tudo so tem nbnsado, Sr. presidente, não ha 
Fcrrena. . . . - . .llei alguma por mais sabia e providente, que não te-
QuaJ~ao art1ª~' l!lSIS~O que devo s·~~ suppnm_1- nha sit.lo ententlída em sentido inverso, quando se 

do_, ~te por ;mtt-con~·utm:mmit~ diz"""n~T'- qúcr, -e--si.fpóiffi abcrsa-rdn-s-Strils dctcrmínnçOOs.- Por · 
tmeao? - isso cu quereria... /Continuou, porém não pôde 

Íliz que ao poder !Ilodcrador compet.e perdoar, ser entendido pelo tachigrapho.) . 
ou mod~rnr as penas ~mP,ostas por sl.'ntenças :_logo, I 0 Sn. VF.nGuF.mo :- Sr. presidente, eu quizera
só depms da sentença e que ellc ha do dccl~rar a g_uc v. Ex. fizesse ler a emenda. (Foi satisfeito.) 
su~ ~onta~e, concedende, ou n~gamlo o pcrdao, ou Eu voto contra a emenda. 
mod1fica~ao de pena. E corno e q11e o poder mod~- Quem é, senhores, que na hypothcse, que nclla 
rado~ ha de declarar. antes da sentença, que nao 50 Clgura, ha de dcc!arnr 0 estado em pcr·igo? Por 
qu~r peruoar as penas Impostas por este, ou aquelle outra; qncm ha de ser 0 juiz do perigo do estado? 
dehcto? . - _ . Seni a relacão? Se-a. constitnicão dá unia faculdade 

-Sr. presidente, eu nao sol que se faça graça ~c- ampla ao p·oder modemdor pará perdoar, ou mode
nao conhe_c~ndo-se as pe~soa;, sabendo-se das cu·- raras penas, sem distincção ãlgnma. como have
cumstanc•a::. aos seus deJrcto-. etc. mos de limi'ar esta faculdade? O poder moderador 
, . Como se pód~ determm~r uns poucos de mezes pódc declarar quo em certos crimes, revestidos das
antes, qu~ se nao suspendao _as s~~tenças ~e morte, tas, ou daquellas circumstancias, elle não ha de 
po~que. na~ ha lugar a~ p~r~ao? lo mo~ drzer, este usar da faculdade que lhe confere a constituição, 
art1go e contra a co_ns_tllmçao, porqlie _e::.ta concede não ha de agraciar, porque 0 perdão em taes deli
a faculdade de rem1tt1r _as pen~~ d~pms de decrda- ctos, e em taes circumstancias poderia produzir 
das po-r sentença, e nao ante~, ~ ~? o poder mo- males á nacào. 
derador antes da sentença nao pode declarar o . ~ · 
perdão lambem antes da sentenca não póde decla- Se ao poder moderador é . que pertence o fazer 
rarqu~ 0 ha denegar. ~ graça, tambem a elle co~pete declarar os casos, 

,Além disto, Sr. presidente, qual é a utilidade, que em q~e . a ha LI e f~e!. Por ISS? me conformo C<?~ a 
resulta deste artigo ? Eu só descubro nelle uma fon- ~outrm_a d~ste artigo, que nao é, ~orno se diS~e, 
te de males; e quando peso bem a sua maleria, tiro mconstttU?tO';ta!, ·antes eu o. acho mmto ~on_s~ntaneo 
por conclusão, que este artigo desfaz tudo quanto com o pnpc1p1o estabelecido na conslitmç~o._ :As 
se estabeleceu no· art. I o, e que em tal caso é me- emendas e qu~ me pa_re?e_m ata_ca~ a constitux~ao, 
Ihor que não exista semelhante lei. que póde ser emquanto atacao, e hm1tao o d•rei.to de ~ra~~r, 
suspensa Íl C(lda passo, porque a cada passo se póde que to !lo pert_en~e-ao poder moderador. .1!.._ ~ 1lJl é 
dizer, __ _ q_u~ , as circ_ umstancias sã,o ur. gentes. ~oj_ e_é_. J a_ta~~r as attnburçoes do po·d· er moderador O.:lmpos: 
modo pintar-se 0 povo em revolucào, .. e attnbuir s1bJ11t~l-o para usar. da_ ~acuidade ampla, q~e lhe fo1 
tudo ;(corispiraçã.o, a demagogias·,· etc. .. confenda pe~a con_st1tmçaoT Se se ~etermmar que 

-J"es~,ilrQvi_nc~as -quando 0 pr~sid,ente, ou com:-- enLtaes ca~..,s.sera? as 
9
senl.enças lo0 o executadas, 

m~ndante das: armas se .-quer . vmgar ,dos hor_nens que quer:ra d1ze~ 1sto .· , . . . _ 
. honrados~·:qu~ =não _po~em tolerar os s~us desatmos, . Quer dizer que ~ P?der moderador nao l}_sará em 
-finge ,li)go. u~11~ conspiração, manda ttrar de;vassas, taes casosdo seu d~re1to; e por consequcnc1~ é_ a!a-
e -as victimãs são certas. .·... · .. ·.·.·. . · . . .. cara sua prerogattva, e obrar contra a constltUJçao • 

. ,, §_r;- PÃes,f~j~t~, é vreciso acabar com este abiiso Se~hores, deixe-se toda a plenitude aQ poder mo-
"-- .. - ... , ·-. •. . . - ·· ... . '75 . 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:58- Página 12 de 17 

. -dexador, tal quai o creoua ccllslituiciio ~ não vamos 
~ ,po: :_ste modo embaraçar O CJ:CrciciÓ de ·suas attri
.. bmçues, dccl:trando c :~po:~tando ·casos em que_ t•1le 

não deve _ollrar. 
Quem exerce o poder moderador, tanto se intc

l'~Ssa na consen·a~ão dJ boa ordem, .. e na prospc
ndaue üa ua';ào, cvmo nó5. (Apuic..do gcralmcule.l 

Portantonão se altere a regra estabelecida oeste 
projecto de lei, p6r outra. i:l~. -1 se vá desfazer o que 
está feito, puis _na·minha opinião este art. 2o ' impilr
la uma negativ-a do 1°. Por isso passando este artiao 
tenho para mim quo a lei fica1·á reduzida a nad~: 
será uma _sombra de lei, e f•m tal caso melhor era 
q_ue se,não fizesse, c que fkü::se tudo como d'antes. 
l~ m c.onse'!ueocia C!! m:mda!"e! ~l::la emenda sup
preSsl\'a, nsto que o honrado :nembro retirou a que 
csta\'a_sobre a mesa. · 

Dito isíú, uiar;Jou á mesa-a seguinte. 

<< E!IIF.lõD.\ 

Esta l:n:it;;ç:io ue\'t! ser proposta por élle, e não 
pela lei, pol'i:;,ue a con ,:tituição lh'.:l deixou o poder 
amplo, jlilra deU e usar !;Cg<H>do as circumsla:~das, 
c segundo a qualidade dos dülicto;, e t!os ddin
qucutes. Elle saberá conhecer o estado da nacão, 
para Julgar se o uso da süa faculdaàe póde ou Ítãu 
im•olver llerigo. 

V c< Jndico que seja supprimido o artigo 2o..,.-José 
ot<J purta,,to pelo artigo, e contra a suppressão, Lino Coulillho >> 

não porqu:: cj::l~ae absolut-amente neccssario, mas 
para t_>vítnr i nt<-llig~>neia,., P rmra. que o:> magi!'tra- Foi apoiada, e seguirào-s" :1 fali ar os Srs. Paula e 
dos se não rejão embaraçados alguma rez sobre a Souza, Hi!ptista PP.t·eira ~Ferreira França, de cujos 
applicaçuo du artigo antecedente. :Bom é seguir a discursos nada colheu o tachigrapho; alcançando-se 
regra-ql!od abuudat non nocet.-Voto igualmente sómeme que os dons primeiros senhores votarão 
contra a emenda do Sr. Cruz Feneira. pelo arti.go, e o ultimo pela supprcssão: e dando-se 

. p_vr conclui da a discus~ão, p;·ocedeu-se á ,·otaçào, 
O SI\. C~:s-romo Dus :-Sr. presidente, eu peço li- na qual foi o artigo appromdo da maneira em qile 

Cên<;a para retirar a minl1a emenda de suppressilo. se achava, rejeitadas as en.entlas. 
Pelo que lenho om·i.:lo aos illu.strcs deputados, que 
têm fallado contra ella, tenho mudado de· parecer; Pas~ou-sc ao art. 3• assim concebido: 
e não me pc'jo de o d~clarar fram:amcntc, p.orque «Art. M. 0 -Extinctososrcc!.lrsosperantcosjuizes, 
lunge de ser pertinaz no en·o, eu tenho a maittr glo- e intimada a sentent;a ao récl, para que no pr:~zo do 
lia em o confcs~ar, c abr;~çar a verdade logo que oito dias, querendo, apicseúte a sua pótição do 
a dcsruhro. Eu estou agora conwnciuo de quc,.este ·graça, o 1clator do processo remetler<Í á sccrct<~ria 
2• artigo uão pódc s~r supprimido. de estado competente as sen!en~as por--copia por 

Tendo o Sr. presíd('nlc consultado o ,·oto da ca- elle escriptas, e 8 ' petição. d1-1 graça, ou certidão de 
.. !lJa_J·a __ ~obr~ e_sle regue!:~l_e_nj_o_,_~,j _ pe~~i_!t!_qo~ n~~ ~t?r _si~o apresenta•la ~elo réo no praz? marca

tllustre deputado retirar a 5Ua cmcnJn; e pr<'gre- do; e pelB m-esnr.rsecretana de estado sera-commu-
dindo a discussão, disse · nicada a imperial resolução. >> • 

O Sn. LrsCI Co~;nxHo :- O honrado mc1ubro ti- Aberta a discussão, não houve quem se propu
rou a sua emenda, porém eu vüu sustentar a mos- zesse a fatiar. e por isso posto logo á votos. foi ap- _ 
ma opinii10, que já cmitti, e oiTtwecerr.i uma nova provado. _ . 
emenda de supprossào a este artigo. I\ão udendo Pergu~to.u ent~o o Sr. pres1d~nte, se ~e dava po~ 
esta opinião pCir conveniencia, nem por alfcr1·o :. eu finda a 5 dJscuss:~o, e se ? prOJecto devm pasMr a 
voto sempro segundo entendo em minha intimú 3•, e r(\Sp(mdeu-se afihmnt1vamente. , 
convicção; não sou levado por capricho5, nem os Leu depois disto o Sr. 1° secretario o seguinte 
meus con~Lituinlt~s me mandarão para aqui para sus
tentar .caprichos, e teimas. Nesta intelligencia pois 
responderei a ülguns argumentos, com que se quer 
mostrar a necessidade deste . artigo. . 

Disse um illustro deputado que se deve deixar 
toda a liberdade ao poder moderadtlr para usar da 
.faculdade, que a constituição ·Ihe confere. 

Mas, Sr. presidente, conforme a constituição re
quer-se que o uso da faculdade de agraciar só tenha 
lug<'r depois de ~PnfPncindo o réo. Niio é isto o qne 
diz o art1go da constituição '1 (Leu o paragrapho da 
cor~stituição). Cumo pois se _pcj_!le_~º~t~ntar o con
trario desta doutrina? 

Como se diz que ao poder moderador cumpre de
clarar antecipadamente que não ha de perdoar taes 
e taes penas, impostas por taes e taes delictos? Isto 
é que me parece contra a constituição. · 

Senhores, a graca, ou o perdão dos delictos de
pcn'}.c c:;scnci~ln1cÍltr. do cst::tdo de cora.;ãc i!~~!:~!!e, 
que Lemfaculdade para o conceder: eU e ha de per-_ 
doar, ôu deixar de perdoar conforme a impressão, 
que fizer na sua alma o complexo de circumstancias 
moraes ·e politicas,- que podem então o_ccorrer, e 
principalmente daquellas qualidades. de que esliver 
revestida a pessoa do delinquente. Isto quer ~izer 
que, só depois que tiver conhecimento da sentenca. 
é qua se ha· de deliberar ·a conceder ou negar· o 
perdão. 

fi OFFIClO 

« lllm. e Exm. Sr.-Devolvendo a V. Ex. os re- · 
querimentos de Candido Germano Padilha, e outros 
militares d~ província de Pernambuco mencionados 
nos mesmos requerimentos, que V •. Ex. me dirigio 
da parte da camara dos deputados, · pedindo esclare
cimentos sobre a retencão de hes militares na côrte, 
e bem assim relativaménte a não haverem sido con
firmados nos po!'to!oõ, 11 que tinhãtl sido pro_movidos; 
cumpre-me participar a V. Ex., para ser presente á 
camara dos deputados, que a demora da semelhantes 
officiaes na côrte tPm sido jnlgada util pelo governo,
e que quanto á confirmacão não póde ter lugar essa 
pretenção por não ser .fúndada em lei. _ 

<c Deus guarde á V. Ex. · Paço, 29 de Agosto de 
1826.-Barã<J de Lages;-Sr. ,;osé Ricardo da Costa. 
Aguiar de Andrada. >1-Foi remettido ás commis
sõos de constituiç.ão e guerra. 

Deu igualmente conta de um requerimento dos 
Srs. dPputados Joaquim José Barbosa, Thomaz· Xa
vier Garcia de Almeida. Manoel Gomes da Fonseca 
~ Agostinho Leitão de Almeidaí' ácerca dos· seus 
subsídios; o qual requerim~nto foi manda4o ás com-
missões de poderes e fazenda. . > , .. ··•• - -. 

Então o. Sr:Lino Coutinh~,an~un·ciando.negoeio 
urgente, leu. como relator das ~ommissõe5 de con-
stituição e legislação, este .. _,, , _, - .-
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SESSAO. E~i 2J DE AGOSTO. DE 1826~ --- ~~'' ''- ~:~ -
« ~ARECER « Art. '7.":-Log~ que o juito por jurados se es- " 

« As c·ommissões de constituição e le
0
a-islação, á tabele~er no _:.m~e~w. 0 ensino desfa instiluição oe: :~ 

_ _ cupar:a a prlmeJra. aLtenção do lente ·da aula de 
vista do officio do ministro da justiçà. ácerca do theonca ua pratica do processo. -
juizo que a camara dos deJlutados. fez sobre a dn- 0 vida suscitada pelo juiz de direito e promotor fiscal . « Art. ~-"7 . 5 lentes fat·ão escolha dos com pen
do conselho dos jurados, em materia do abusos de dw~ das dzsCJplmas da sua profissão, ou os com
liberdade da imprensa, são de parecer, que, com- porao _c_om a clau~ul~ ~e que em nenhum dos casos 
quanto a sua deliberação não possa ser comiderada P?de~ao conter prmcJptos oppostos ao systema con
como resolução ou decreto legislal.ivo, que precisa Stltu<:JOnal ~doptad? pela nação. Os mesmos com
sP.gundo a const.!tuiçllo, passar pelo senado e prla penJ:os semo mLerlllamente approvados pela con- -
sancção imperial. comtutlo, urgindo a necessidade gr:::gaçllo dos lentes, a qual será obrigada a levai-os 
que fique clara tal duvida em ma teria tão essencial~ sem demora no conhecJmento da asscmhl:?a geral· 
concorda que este juizo se tome como resolução e e ~e ~nerecerem a sua appronu;;ão, se mandaníõ im: 
passe pelo senado. pnrmr pelo govurno, compeiindo aos seus autores, 

no caso ue serem compostos de novo o pr.i\·ile..,.io 
« Camara dos deputados, 29 de Agosto de 1826. e}~clu8ivo da ohra pur dez annos. ' "' 

-Jo';;J Lino Coutinho.-Jo-~é da Crnz Perrrira.- .(( Art. 9.o-Os c~ta9a.ntes quo se quizerem ma
J11annel Ar1lMl-io Galrão.-Antmlio daSilm Telles. t:·1~alar nos c~u·sos JUntlicos de\·em apresentar cer
-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa-.-Antonio Au- ~ld<lO de bapt!SllJO, pela qual mostn~m 15 <mnus de-
guslo da. Sil·va. >> 1dade cumpr!dc)S t> certidões tle exame de fraueez 
· Sendo approvada a urgencia, entrou logo este gt\tmnwtica latina,rethorica, philosophia mcional ~ 
parecer em discussão c,..guardadas as formalidades mor11l e geometria. 
do regimento, foi appt·ovat!o S('m opposição. cc Ar!. 10.-0 go\'t'rno fica autorisildo para crear 

O Sn. CJ.EliE:"TE PEnmu, annunciando tnmhem na cidade de S. Paulo c Olinda as cadeiras neces
materia urgente, teve a pala na e !nu, corno relator sarias e que não houver já cr·eadas, para se ensina
da commis~i1o de in::;t.rucção publica, ·o· projeclo de r•'m as disciplinas expressatlas no artigo antece
lei para a cr~at;i1o dos cursos jurítlicos, quo fum dente. 
mandado redigir de novo com as emendas apoiat.las « Art. 11.-0:> estuJantes que tiverem feito seus 
assim concebido: aclos nos primdros trcs anno;; marcauos no art. }o 

«. Az t. 1."-Crear-se-hào dons cursos jurídicos, e nelles houverem sido ~pprorudos, receheráõ o 
um na cidade de S. Pnulo e outro na do O! inda, gnío do bachard; c os que frequ<-nl.arem mais o 
que constaráõ de quatro annos do estudos, nos quarto tmnf\ o nellc forem appro1·ados, terão o grão 
quaes se cus i naráõ as disciplinas : de bachnr<'l formado: e s<í esrcs lkaníõ habilitados 

<< }.o Amw.-l.a Cad•~ira :-Direito natural. para juizes de direito e <Hh·ogados. 
(( 2.a J)ila :-Economia poliLi~a. « Al't, 12.-Hawrá, além dos gr1íos expressados 
« 2.o A 111w.-l.a Cadeira :-Direito publico uni- no artigo antccedent<', o gr;io de· doutor;e só os 

versa e direito publico patrio. que obtiverem este, ficaráõ l:abilítados para lentes. 
« 2.a Dita:- Direito publico ccclesiastico.. Nos estatutos, que no art. 13 se mandflO fot'l1mr, se 
« 3.o A-nno.-J.a Cadeim:-Dircito civil palrio. determinan\ü os requisitos ne~essarios para se po
« 2.a Dita:- Direito criminal e direito mer- der obter o me::mo grí10 de dL•utor. 

cantil. « Art. 13 -0 projecto dos estatutos para um 
« 4.o Anno.-l.a. Cadeira:-Thcol'ica e pratica curso juí'idico pelo visconde da Cachoeira, fica ser-

do processo. \'indo de est-atutos na parte em que forem applica-
. « 2.a Dita :-Direito das gentes e diplomacia. \'Cis e se não oppuzerem á presente lei; emquanto 

<l Art. 2.<>-Estns cadeiras serão regidas por oito pela congregação dos lentes se nàJ fizerem outros, 
le.ntQS 0 quatro substitutos, nomeados pelo go- que serito submeUidos á deliberação da assembléa 
verno. geral, para serem·nppro\•ados em fôrma de lei. 

''« Art. 3.<>-0s lentes vencer<íõ o mesmo ordc- << Camara dos deputados, 29 de Agosto de 1826. 
nado qüe compet1r aos desembargadores das rela- -José Clemente l'creira.-A ntonio Ferreira Fran
ções das prov~ncias e gozaníõ da mesma graduação ça .. » 
e honras; e potlcr<iõ ser jubilados no fim de vinte Finda a leitura, mnndcu-se por roto da camara, 
annos de serviço, com o ordenado for inteiro. Os que o projecto ficasse sobre a mesa para serem exa
substirutos te_rão o ordenado annua de 800$000. minados os artigos, sobre que devia ·ainda versar a 

« Art. 4.0 ..::.,;,Uaverá um sc-.cretal'io e este· será 3• discussão, conforme fora deliberado. 
·sempre o substit_ífto inais modemo, que servirtl 
com a grat.ificaçãó de 20$ réis mensaes. Haverá Passou-se então á 3• parte da ordem do dia, que 
mais, um porteiro e 05 empregados necessarios; era a continuação. da 28 discussão do projecto de 
cuja creação será proposta pelo dit·eetor. ficando au- instl'Uccões paru o r·ecl'lltamento~ e -principiando-se 
t . d t . nelo art. 6°, adiado da ~cssão do 23 deste mez, o 
onsa o o governo para prover a es e rcspmto, em- Sr. secretario Costa Aguiar o leu, juntamente com 

quanto a assembl~a geral não deliberar o ·qne con- as emendas dos Srs .. Hollanda Ca.valcànti, Baptista 
vier sobre a proposta do mesmo director. - · Pereira,- Queiroz Car•·eira e 1\Iiranda Ribeiro, as 

« Art. 5.o-O lente que no primciJ·o anno ox:pli- quaes tinhào sido offerecidas e apoiadas na sobre
car direito natural, passará a ensinnr direito publico dita sessão. 
universal e patrio no segundo anno seguinte. Por 
esta razã() haverá dons lentes, que occuparáõ as Faltarão nesta ma teria 
cadeiras destas;disciplinas com regular alternativa. O Sn. CL~liiF.NTE PEREII\A. :-Sr. presidente, me-

« • Art •. 6.~~0.Jente de direito publico patrio fun- lho r seria que o art.igo passasse da fórma em que 
dará o principal ensino,deste na cónstituiçao poli- está, o que nà.o se admittbsem tantas emendas, que 
tica do imperio. . s ó servem para confusão. Nós não podemos ser tão 
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ao o SESSÃO EU -29 DE- AGOSTO DE 1826 
minuciosos nesta lei, porque 'não temos os dados 
precbos. · . , 

Aqui já se di,;:se e com bastante fundamento, que 
estes artigos não poà_ilw ser trat.1dos com conheci
mento. de causa, sem quo o miui!:tro respecth•o nos 
dê os esclarecimentos respectil'OS á força armada, 
em que nos achamos. Eu ainda accrescentarei que 
nós não pod<:?mos dar nrn pa::so neste (}hjPcto, sem 
que tenhamos ao menos um conhccim_ento aproxi
mado da população do nilsso paiz e sem que pos
suamos algumas Olltt·as íd,-;as d,1 sua estatística. 

~u. ~efermuo-u:e ao~.fra~os cu_nhedmentos que 
teuno ua popula~ao uo vraz1l, ereto que com ::s ex
cepções que se querem fazer ao- omts de St:nir no 
exercito, bem poucos flcaráõ ~ujcitus ao recruta~ 
mento. -

Por isso, eu quizera que por agora não se apu
rasse. muito esta ma !e riu e niw se concctlcssem tan
tas isenções, nem descesscmos ás particularidades 
difliceis de ~e liquidar na pratica o que, por isso, 
dão lugar a muit;;s 1wasivas e nbusos. 

TratNnos de fazer uma lei mais Cllergica; e de
baixo tleste principio direi que o artigo 1k~e pas
sar. A emeuda que sujeita ao recru~amcnto os ho
mens casados, que dw~m wal com suas mulheres, 
ó inadmissível, st.·nhort>s. Como é que se ha (}e ,·e
rifk;u· isw na pt·<llica ? Quem ha dt• ser o juiz que 
deci1b, se vive hem ou nwl com a mulher·? A que 
desordens e violenci:~s não iril isto d11r lugar ? 

Senhores, as leis tl~das derem protegPl' os casa
menk•s, como fontes da populnção e nunca doYcm 
cont!'Íbuir para se1>arar os conjug-cs. Se o lwmem 
viYo mal com a mulht·r ou a mulher com seu ma
rit1o, o quo se julg<1r olfenuitlo procurai'<Í os recur
sos que as lois lhe dito; mas tlahi não se segue que 
por uma denuncia ou queixa seja recrutt!dv c re
mellido violentamente para o exercito. 

E i remes nós s;mccionar uma lei, que vai le,•ar a 
desordem a tantas familias 1 E ~e este homem tiver 
filhos, quem ficará senurJ seu p;li. quem del!cs tra
tará? Torno a di2er que, na minha opinião, o ar
tigo está bem concebido, porque contem as oxce
pções quo o bem do est.ado e o favor do certas 
classes de cidadãos exige ; e conclúo votllntlo por 
çlle e contra as emendas. 

O Sn. Lmz C.wALCANTI :-Eu sigo parecer di
verso e para isso tenho razões. contra as quaes não 
pre1•alecem as que expenden o illuslre deputado. 

O Sn. CLEliENTE PEn~Úü:- (Não foi otlvido 
pelo tachigrapho.) _ · _ 

O Sn. BAPTISTA PEr.EinA:-Sr. presidente, nova
mente terei de sustentar a emenda que offere-::i ao 
artigo em discussão e de responder aos argumentos, 
produzidos E\IU sentido contrario. 

Diz o ~rtigo: -fi cão isentos do recrutamento os 
homens ca~auo~- ao que accresct>OLei: -susten
tando e vivendo com suas mulheres, a menos que 
uma cansa legal não autoríse o divut·cio. 

Um humatio membro, combatendo aquella enten
da, servío-se de mui plausível pl'incipío de que, 
devendo nós promover a população, não podía ad
mittir uma restricção, que tendia a sanccionar o 
divorcio: que ignorava quem seria o juiz dessa 
justa causa; que o s~rriço mílítar não se devia con
sidHar como uma pena e que á policia devoria per
tencer o punir os mal casados. 

Sr. presidente, convenho em que um dos meios 
mai~ proficuos de augmentnr a população, seja sem 
duvtda o casamento; mas, pergunto eu, e essa boa 
qualidade dos laços matrimonaes se preencherá 
competentemente com a simples expressão -rece
bo á VÓS'? 

Não deverá ser cousectario a este acto a convi
vencia c boa harmonia entre os conjuges? P\~derá 
augmentar-se a sociedade familiar, desligados os 
chefes 'l Parece-me que não. 

Como pois o simples aclo do casl\mento sem as 
condições exigidas na minha emenda, concorrerá 
para augmenlo da população? 

Quem tenderá n !'ancciooar o_diYorcio_:_uni_arti_g~t __ 
que estabelece mais um laço ao casamento e vai re
primir a possibilidade do crime, ou a regra geral 
marcada no projeclo, e os argumentos em apoio! 

Sr. presidente, a1ém das caus<~s gPrat>s lllhas da 
falta de bons princípios tanto sociaes como religio
sos, apparecem outras aceidentaes e nascidas de cir
cumstancias, que todos os dias convi dão a mil di
,·orcios, se não de direito, ao menos de facto, cuja 
apparição dá lugar á t9da a especie de crimes, a 
que dispõe a tyranníca lei da necessidade; e é isso 
o que acontece nesses lugares centraes. quando 
corre o boato de um recrutamento. 

Então a mocidade pobre e desvalida, ou se em
brenha ou se r.asa ; e porque a causa efficiente de 
taes consorcias, foi evitar um mal, passado este,des
apparecem aquelles. Senhores, a obrigação de sen·ir nas anuas é in

herente a todo o cidadão; a isenção deste dever é 
tim verdadeiro pridl'.'lgio, que só se póde conceder 

· por muilll justificados mcth·c~. Se o ddad;:c é ca
sado, tem filhos e trata de os educar e de viver 
como um bom pai de familius. deve ser isento deste 
onus, porque em verdade, se assim se não prati
casse, arruinar·s~-hia não um unico hom<lm, mas 
um~ familia inteira e com isto muito perderia a 
naçao. 

Porém, porque motivo ha de ter igual condição 
aquelle, que é só casado in voce? Até seria um in
centivo para todo e.q!!el!4.:1, qt!~ ~~ 1"'z~5'5'e ~:-.:!u!ir 
do recrutamento, ir <tbusar mais facilmente desta 
instituição. Qualquer procuraria casar-se só para 
este. fim; e como pelo simples facto do casamento 
ficavão preenchidas as suas vistas, de nada mais 
trataria, nem se lembraria mais de satisfazer ãs 
obrigações de um chefe de familia. 

Ora sendo isto assim, segue-se, que a passar o 
artigo, vem este a sanccionar o divorcio de facto; o 
Hdu1terio, a varlin~i:lo, e a inntili•lade de muitos ci~ _ 
dadãos, perdendo-se meninas. que podião ser. boas 
e virtuosas mãis de familias. e cuja desgraça vài_ 
acautellar a minha emenda, · .... 

Sr. presidente, quando o homem se não guia pelas 
maximas da \·irtnde, qúando elle despreza o receio 
do opprobrio publico, é indispensavel que a força 
da lei o chame a seu dever; é isto justamente o que 
eu pretendo. 

· ·Portanto, o meu ,·o to é, que só fiquem isentos 
aquelles homens casados, que vh·em como taes, têm 
emp~ego e tratão da educação de seus filhos. • 

E quem será t- ~!!!z rl~~S:! -cau~!!. rl.!z o n~!?!"e mem
bro? O dos divorcios, e a sua defesa a devida sen
tenca, porque casos se podem dar, que a isso obri
guém o homem honradu. Porém accrescenta elle, 
a punição de taes crimes, deve pertencer à policia 
correcional... nunca, Sr. presidente, o abandono 
e máo tratamento que um marido faz á sua mulher, 
tem um juizo proprio, e eu não desejaria augmentar 
a jurisdicção policial já mui aggravada por esses 
commissarios, cujos abusos ou nunca chegão ao in-
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tendente. ou mui frios .e dourados; e que interesse · não o auendia: tíve'depoís de 'iálràr por um alfaiate, 
tem a nação na clausula de um cidadão? - cujo pai sobre velho e pobre era cego; alleguei estas 

Não acontece assim com -a outra punição; a ex- juslas razões; a de- sustentar duas irmãs, urna mãi 
- periencia demorada lhe faz scnLir os tristes effeitos doente; naJa pude conseguir, porque o recruta

da sua preterita conducta, dispõo-n'o para um me- mento elogia-se á letra da lei. 
lhor comp~rtamento, e por espaço de seis annos, E será um crime não ser lanado1·'l A miseria 
serve de vtvo exemplo a outros. deixa de o ser, quant!o em diiTerentos clas,;es '! 

Continúa o artigo dizendo-o irmão de orphãs- Auende-se an filho do lavra1lor, q11~ de ordinario 
o que cu emendei púr este modo-o irmão que sus- tem mais ou 111enos recursos, e fcchão-se os ouvidos 
tenta"r ll .-·educar suas irmãs-. O honrádo mcmhro á voz dil mi~eria e aos gemidos do pescadOl''l Bar
combateu est-a dnutrina, avançando que a lei con- i.Jara ronsequencia 1 _ 
cede <Jquelle um tal favor, porque o considera como Qual deve ser a sorte dessas infelizes irmãs, cujo 
um pai, e não as:;im esl~. • 'pai uãu ta.1'a ua:a Folegacla de terra ? 

Sr. prcsi!!ente, estará por ventura uma orphã em A prostituição, filhJ. da necessidade, e motivada 
peior condição de que aqaella que tem um pai, ou por aquelles m~smos a quem muito importava aeau-
velho, ou cego, ou pobre 'l tellar. · 

O irmão que tem a seu cargo as primeira>, terá Sr. presiddnte, a humanidade é um caracteres:-
ma.is merecimento do que o outro, que se desvella sencial da l ei, c a misel'ia só perde o seu poder, 
por estas? Ct'eio que não; a qualidade de pai ou de quando aquella lhe cortíl os passos. l\Ia!;, diz o hon
irmão sem a de amigo e bemfoitor, ~ no meu con- rado membro-no fim Je seis annos conclue-se o 
ceito pouca cousa. servico, e o cidadão vo\tQ a tratar de suas irmãs-. 

Se a orphandade é u:n !itulo á commiseraçào, é OIÚ Sr. presidente, o desamparo de seis annos é 
porque o dt>samparo parece seguir-se-lhe; c não es- nada'? Tão pouca cousa será lutar com a miseria 
tará c1n identicas circumstancias a pobreza c a vc- por tão longo espaço·? Põt· a vi•·Lu•le em prova tão 
Ih ice? Creio que sim. longamente? i\' em um só momento; todo o solfci-

Coluo 1•ois não respeitar o llonmdo cidadão, que mento da pobreza me condóe, porque a m:n:1a phi
tem a seu cargo a guilt·da, c cdncac.;ão e do suas ir- lanlropía é mais pratica do que Lheorica; soffro 
mãs, pelo fl'ivolo fundamento de ainda terem um quando qualquer padece, e a minha dôr é de cora-
pai, som eonsidera1· que este pelas suas circumstan- cão e não de palavras? · 
cias nada póde fazer ás suas !ilhas 'l E' a maior das • Sr. presidente, embora se proceda ao recruta
tyrannius! · __ rnento, po•·que assim urge a segurança nacional, 

Nem se diga quo a fazermos lnes excepções n1to se mas guardando sempre os fót·os á humanidade, e 
--podmáÕ- pt·eencher-o.~co_rpos, do que_tan.l!Li)_re_c_~sa- ' do considt~ra_ç?lo não só aos actos, quo recom

mos; porquanto a let nao deve attender sómente á mendando o Cidadão, concol'rem Jgualm~ule-prrra-a
necessitl~de; cumpre respeitar lambem os dictamcs conservação da moral e bons costurnes, como Iam
da humanidade, aliás não se executa c perde o ca- bem aos que assegurilo indirect.amente a proprie
racter proprio. dade c poder dct nação: e quando assim não preen-

Não será facil obter uma justificação falsa, Sr. cha a força pt·ecisa, I! o estado esteja em perigo, 
Jnesidcnte: não argumentemos com abusos e sup- convoquem-se os corpos milicianos; onde não ficão 
pondo as co usas pela parte peior; esses cuidados de isentos de servir os exceptuados da Ia linha por 
fraternidade não silo praticados em segredo, são co- esta lei. . . 
nhecídos de todos os conlen-aneos, e não Caltão llo- Embora não passem as minhas emendas, advo
mens sisudos, de quem se informe a autoridado re- guei a causa da justiça. da humanidade, da razão. 
crutunte. · . da indigencia, e com isto satisfiz ao meu dever e ao 

Conclue o artigo dizendo-o filho do lavrador-ao meu. coração; toda\' ia não duvido ceder, se. me pro-_. 
que eu substitui-todõ o filho unico-. varem que não é reprchensivel o adultefio, o aoan-

Sr. presidente, eu sou lavrador, e advogaria sem- dono feito a uma cornpauheit·a; que não é detes~ 
pre, e com .particularidade a causa dalavoura,porém tavel barbaridade sacrificar a innocencia, a virgin
conheco que sendo e!>ta uma índustria como as ou- dade, a pobreza e a velhice, e ultimamente que na 
tras,.não tem . .. direito exclusivo a concessões, a que classe dos bdustriosos uns devão gozar de mais pri-
têm igual jusos outros àrtistas. vilegios, do que os outros. . _. 

Porq:r1e '~undamen~o o con.Jmerc~ante não gozará 0 Sa~. CASTRO E Sir..~'.<.. :-E' fH!r certo u:n dos 
, do • beneficio de ter Junto a SI o umco filho, que lhe mais espinhosos problemas de economia pol1tica o 

~deu__!__!laturez~ 'l ____ ~ _____ _ . . _ _ . _ ._ __ ~~~~elecer a exacta proporção que se deve guardar 
_Porque se_rao exclu~dos os fillíos umcos il?s c1da_- entre a fõfÇã do exercito e o-total-da-povoação;-_ - - -

daos, qae exercem otlie~os, s.endo estes os ma1s oppr1- São tantos os elementos e tão variaveis as circum
~idos,· e _que ao_ mesmo tempo apresentão u~a stancias politicas e economicas das differentes na
ll!assa matpr e ma1s ~xtensa de obras e de merc~n- ções, que se não póde prefixar reg1·a certa e deter
mas as n~ais necessan~s.ao uso dos homens, maaame minada, pois que esta sempre depende de todos 
quando tiverem ~m pa1 1doso, ou pobre, e exercerem aquelles !'lleme~tos combi~ados. . . 
os desvela~os cutdados de um bom filho? Os mius aballsados escnptores fiA ~r.onomHI poli-
. Sr. p~·es1dent~, cumpre aUender a~s factos e lan- tica têm sido conformes na opinião, .de que um es
çar as vtstas ms.1s sobre o que se pratica na roça, do tado não póde sust13ntar regularmente, e sem peri- ; 
que .sobra o quadro da corte, onde ~udo se adoça e gar setis interesses, uro exercito que exceda de um 
aplama.. por cento ao total da sua povoação· , : 
·. Q11ando propuz·as minhas emendas fui àronselbado Em Inglaterra, onde mui judiciosamente,se~ha 
pela experiencia nos !Jltimos ~ecrur:aroent.os, que s_e profundado. est*: negocio1 se docidio .ult·i·m·· ama.nte .. 
fizerão . no lugar da mmha res1denc1a, eu mteresset- que o exerc1to na o e:xcedena de 99,QOO home_ns;afóra 
me a favor de um-rapaz carpinteiro, que sustentava as milícias, que aUi contém "17,_!)00. cujo nu~ero 
a sua mãi velha e 'pobre, mas o artígo em discussão comparado com o tot~l da povoaçao dos tresremos 

'76 ' 
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de Jnetlaterra Escossia c lrlan1la que excede a 18"~seus mappas, pelos dos annos anteriores com accresw 
milhõc;'s de lia!iitantes, vem tocai: u'm soldado de li-1 cen~ar~1en to ou diminuição tiOS sexos ~egmyd_o _o seu 
nha a cada· 180 in di \'id uos tirados assim como as · arbttrJO; e estes para que se lhes nao dlVldao as 
milícias das classes de 17 a 4o annos, q. ue alli con!-~ freguezi_as tratão commum. mente de occultar a sua 
prehende 3 milhões 217 mil homens : esta asserçao populaçao, como ~ca~o de o~senar com os map
se acha l•em de:110nstrarla na cxcfllen te ohra do pas daqnella provmcn do Rw Grande, que "em a 
Dr. Colguhoum sobre a riqueza, poder e recnrsos 

1
ter um~ differen,5a d~ mais de trinta mil almas entre 

da Grã-Bretauha impressa {!m Londres c:m 1814.
1 
a toflihdade de 11 rn11. 

A França, quando pela pümcira •ez estaheltJceu A ca:11inharmo:; nós por esses dados tão imper-
o cro\·emo da casa dos Bouthons nesse mesmo anno I feitos faremos uma lt:i imperfeita o que não suc
de01814, em cuja época se achavão quasi int.acfos os, cedcr:í !:e demorarmo-nos até que 'tcnh~mc~ cs cs
seus recursos fundrnm>ntaes, d~cretou o total do s~u clarccim~ntos precisos do governo, que posto não 
exercito r·m 206,800_ homen:-:, s~ndo a Hl~ p0pulaçao tragão uma exadiuão mathem;Jtica, terão ao mP.nos 
pe vinte e nove nnlhõcs e me1o de _ha~tt.antes, que uma relati,·a, e entito não só faremos uma lei per
vem a tocar um soldado a cuda 142 n!<lnl<!un:_; po~ feita cxccptuando uo rcçrutamcnto esses imli\·iduos 
rém em 1817 reduzio este seu exerc1to em 110 mil indicatlos uêslt~ projccto, c nas cmentlas, com o que 
homens, e 78 mil Je mili~ias liradr:s d<HJUClla, class_e muito me confnrHIO, como as outras mais, quaes 
de 17 a 40 annos, que allt compwtwnde :rua.t·o m1- os mestn's de primeiras letras, os alumnos de se
lhües qui11hentos e cincoenla c sPtc nnl homens. minados, os prnticantes de cirurgia, os enfermo-

Não observou ns~im Portugal, que SL'ndo ." ~ua ros e serv~ntc<> dos hospitaes, os paizanos que es
povoacào, seguntlo o melhor censo, de dous m!lhoes tudiio 11a academia de fortificacão, etc. pois que 
e oitlÍ centos mil homcn~, feitos jú os tleseml!.os do para julgar-se bem entendido o s)·~tema do recruta
clero serular e regular~ e mais cla:;:~~s excer:tua~1as j mc!Jlo! ~evc-sc ter ~emprc em dsta, que, qua!llO 
dos recrutamento~, e uos qtwcs <Jillllhi•nt"" nul e ma1s limJtadas e dtsl.mctas lorun as classes dos Jn
quatrocl'ntos liomPIIS perteneentL•s ú idade ,de 17 a 40 di viduos dcsi;;natlos para o recm•amenlo da .1 a li
anno;:, decretou pdo n•gulam<'J~to tle 181~ um e~er- nha, tauto maior será a tranquillidade gorai da na
cito de 5U,300 homens, n r>2 11111 dL~ tmlle•as v mdt> ção, e por consequencia mais a ,·ultado o t.rn balho 
por este plano a llcar 22 por cem, qtwndo aquell~s pt·oductÍ\'O desses homens utcis, os quaes podcn
duas pot(•ucius e:-:lito l'lll 5 para ee111, c flll? a appl_I- do com seguranca dedicar-se á profissão que mais 
cai·-se·lho aqut'lla nn11ga n:gra düs cstud1~1ns, nao lhes convém, didariÍõ mui cedo de se cstabcleco
de\·eria e exercito Uil I>ortugal exce~t'r d1~ 28 milho- rem, seguindo-se da lei a multipliddadc de casa
meus p:.:lu sy:;temn de JnglalclTil l•.>,GOO e pelo sys- mentos eau"mento da populacão ,·erdadcira c uni-
tema du Fruu~a a 10,'400. ca órigem d~ riqueza humana: ' 

Daqui concluo que a pass~r <~ disl!ussão desta lei Esta importante mnxima gcralmentereconlJecida 
-sem os c~clai·eein_lenlos pn•ctso,; du ~o.rorno, como foi até adoptada pelo governo revolucionaria de 
já lembrou um JliU!;t.re deputado, v1ru resultar no França, apezar de st>us incansaveis esforços para 
Brazil o nH'smo nwl que son·reu l~orlu~al,_que sen~o realizar o chimerico projecto da dominação uni
o total das suas rend<ts d~ d~zlnto lllt!ho~s e mmo versal para CUJO plano urgia desenvolver o maxi
de cruzados, del'pmldia mms de ~ez unlhucs com o mo dn força militar. Restringia-se portanto o onus 
material e pessoal do seu cxt·rcao, que apez~r da- do recrutamento pelo systema tle conscripção: esta 
quellc regulamento uunca excedeu a 30 m1l ho- lei que tão orliosa foi á França pelo abuso horrivel, 
meus. . . que ddla fez o seu dominador, todavia não deixou, 

Não tem sido por u?g~•gcnci~ <lo_ go>e;·no llue se dé ser nmtajosa ao socego indh·idua1 dos fmncezes 
tem demorado estas ml?nnaçocs a asscmblea; eu não só pela ordem e regularidade com que se pro
sei disso de facto·pt·oprw, porque, tomando posse cedia ao recrutamento, evitando-se atropellar 
da ~residet~cia ~o llio Grt~nde d~Norle eu~ l\larço de povoações intcirns pnra haver poucos recrutas, 

-18'.25, achei alh demoradas. e nao c~u:npndas as or- como pela plena liberdade, em que deixou aos in
dens de 1822 sobre esses obJ<:!Ctos militares ~de. es- dividuos não comprehenJidos naquellas 5 classes 
tatis~ica; e empenhando-me para as cnmpnr, ltve.- da comcripcão; do que I'estdtou a conservação das 
rão a infelicidade de serm1 mterccptadas pelos p_t- sciencias, dás artes, e da agricultura, cujo adianta
ratas em DezeJ~1Ho desse mc~mo anno, o que obn- mento todos admii·ão apezar d<l terrível pcrsegui
gou-me a repetir segundas YJ~s, que a bem pouco ção da guerra civil, que· soffrerão aquelles povos. 
foi que ~eve lugar sua re_cepça~.,. . . Assi-m como, Sr. prt'::sidente, na cobrança dos 

Se pois em uma pequena P1.'n meia_ se encontia tributos precedem avaliações, e cada um paga em 
uma tal demora, onde ess:s obJecto_s s~o en~. ponto proporção do que possue, assim t.ambem convém 
pequc~o, qt~e dlrCmos ~e:;sas provm_clas gJ;md~s, que na requisicão desses homens destinados á de
opde c mmt.~ a affiuencJa dos negoc!Os ~de multa feza da patriâ se designem só menti\ aquelles, que 
transcend<:nc1a I, . . menos faha fizerem á sociedade em geral. 

I~ste Ol>JeCto e por certo supenqr aos conheCI- . . - . . 
mentes desses commnndantes de corpos de segunda . Por!an to voto qu~ fique admda esta. lm par~ ser 
linha e dos capitães-mórcs, que pehunaior parte são disCul!da,. quando tivermos as mat~n~.s precisas, 
ineptos e ommissos . . e no ent~etanto ~e observem provJ.Souamente êlê 

Eu seria de opinião quo primeiro tratassemos de presentes mst_r!lcçoes. . . . 
melhorar e aperfeiçoar 0 censo da !lossr popula- Qu<:_ndo porem .a camara JUlgue em_ sua alta sa: 
cão, para depois discutirmos essa lm. bedo1·1a _que. a le1 deve püssar, enrao proporei 
• O censo da nossa população, Sr. presidente, é 0 ~q_u~l!as novas emendas para as excepçoes, q.!le 
mais inexaeto p0ssivel: esta verdade se eonhece em 1mc1eJ, e. me confo~naret com. a emenda _do Sr. 
ca.da província, cómparando-se os mappas dos ca- ~nvalc.1nt1, que propoe se recop!lem em run.só ar
pitães-móres com os dos paro~hos: aquelles por se t1go ~ssas c:ns:es ex:ccplua,d~sdo recrutamento. 
11ão darem ao trabalho renovao todos os annos os Vc10 entao a mesa c fo1 hda esta 
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« DiEXDA. 

• « Que sejão isentos todos os homens casados que 
VIverem '?oro ~uas mull~e~·es, e aqttelles, que, tendo
se repudiado JUSta ou InJustamente, educão os l'Ctts 
filhos, e promovem os meios de sua subsistencia. 
--O dE-putado Barbosa.» . 

Foi apoiadu: e devendo continuar a discussão fi
cou adia~a, por ter dado a hora de se levantar a 
sessão. 

.. De~~~gua_rde a V.--Ex. Paço da càdtllia dos de
put;tdos,_ em 29 de Agosto de 1826.-José Ricardo 
da Costa· .Aguiar de Andrada. -Sr. Barão de La-
ges. -

lllm. e Exm. Sr. - Forão presentes a camara· 
dos deputatlos o officio de V. Ex. de 2ô do corrente 
mez, e as comultas da mesa do descmllargo do 
paço que o acompanhavão sobre o requ!!rimenlo 
dos moradores da fregucz1a de S. Franciseo de 
Paula de Pelotas : e cumpre-me certific:>.r a V. Ex. 

O Sa. SECRETARIO CosTA AGUIAR deu parte de que a mesma camara já lhes to:n dado a direccão 
h b . ..> 1 conveniente. - • aver recc Iuô, e cu o seguinte 

OFFICIO 

<c ~Um. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do seu 
<>fficiO de 26 deste mez, no qual V. Ex. exige, por 
parte da camara dos dep·•tados, a informacil'o na
cessaria para que o rorpu legislativo delibere con-

. forme ao art. 15 § 11 da constituição do imperio: 
sobre o qu!:' devo responder a V. Ex. que á camara 
dos d_eputadost~m sido rcmellidos t?tl~s os _mappas, 
e mais esclarecimentos que dns provmc:as v10rão em 

. consequencia da portaria circular de 31 de Outubro 
de 1825; á vista do que julga o governo de S. l\L 
Imperial s~r util nã? sómente completar os, corpos, 
que se achao orgamsados, como olferecer a consi-

. deração da camara dos deputados a necessidade de 
deixar ã discrição e prudencia do governo o razoa
vel augmento, quando seja necessario, o qual por 
ora não póde ser marcado pelas vicissitudes, que a 
guerra apresenta; e pelas exigencias, tambem in
certas, para a conservacão da tranquillidede pu-
blica. · • · 

. « Deus guarde a V. Ex. Paço, 29 de Agosto de 
1826.- Barão de Lages.- Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. >> -Foi remettido ás 
commissões de con!;tituição, e de guerra e mari-
nha. · · 

O mesmo Sr. secretario requereu-, que se désse 
para a ordem do dia seguinte a aa discussão do pro
jecto sobre as sentenças de morte, dispensando-se 
para isso o intervallo marcado no regimento, visto 
o in.teresse, que resultava da ap~rovação daquelle 
proJecto ; ao que a camara assent1o. 

-0 Sr. presidente deu para a ordem do dia se
guinte: }0 , aa discussão do mencionado projecto: 
2•, continuação da discussã;o sobre as instrucções 
para o recrutamento : 3•, d1scussão do parecer da 
com:nissilc de constituição sobre a indicação do Sr. 
Vasconcellos para se retirar a emenda feita ao pro
jacto de regimento para os conselhos provinciaes. 
e se houvesse ternpo, leitura de projectos, indica
ções e pareceres. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario. 
-Francisco Gomes de Campos o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CAM.ARA 

lJt:us guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu-
tatlus, em 2;} de Agosto de 1826.-José Hicardo da 
Cosia Aguia1· de Andradct.-Sr. José Feliciano Fer
nandes Pinheiro. · 

lllm. e Exrn. Sr.-A e.amara dos deputados, afim 
de dl'lib~rar subt·c ulteriores medidas legislativas. 
tteccssita haver inforznação, por onde conste: lP, se 
já se acha ·~oncluida a calçada. da serra da Estrella: 
2•, se já está solvida a despeza feita com esta obra: 
3°, se ainda continúa a cobrar-se o tributo imposto 
para ella: 4•, !:lC este imposto é pago por todos os 
passageiros, ou sómente pelos mineiro!:l. O que me 
cumpre participar a V. Ex. para que suba ao co
nhecimento de S. 1\L o Imperador. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 29 de Agosto de 1826.-José Ricétrdo du
Costa Aguiar de Andmda.-Sr. Visconde de Bae
pendy. 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados afim 
de deliberar sobre ulteriores pro~·idencias legislati
vas, necessita haver uma relncão individual de to
dos os ramos de rendas e impóstos do tribunal da 
junta do commercio, da intendencia geral da policia 
e do illustrissimo senado da camara _desta cidade, 
corn declaração circnmstanciada das le.is e ordens, 
que autorisarão o estabele0imento das ditas rendas 
e impostos, do fim pura quº forão concedidos, e da 
applicação, que actualmente se lhes dá. O que me 
cumpre participara V. Ex. para que seja presente 
a S. M. o Imperador. -

Deus guarde· a V. Ex. Pa{!O da camara dos de
putados, em 29 de Agosto de 1826.-José Ricardo. 
da Costa Aguiar_de Andradu-.-Sr. José· Feliciano 
-Fernandes Pinheiro. 

· Tilm. e Exm. Sr.-Forão j)resentes á camara dos 
deputados o officio de V. -Ex. de 28 do corrente 
mez; e os papeis;'que·o acompanhavão, relativos ao 
eommissariàdo do exercito: e cumpre-me certifi
ftcar a y. 'Ex. que- a· mesma· camara já lhes tem 

: dado a direêção conveniente. 

Illm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, afim 
de resoh'er sobre ulteriores providencias legislàti
vas, necessita haver circumstanciada -noticia do es
tatlo da serra do Tinguá nesta proyincia, cuja obra 
se achava debaixo ua immediata direccão da j!!!lta 
do commercio, que concorria com· os "neces~arios 
supprimentos declarando-:se: 1•, que porção de 
est~alla se acha acab!lda; 2•, que espaço pouco 
ma1s ou menos falr.a para se ultimar a obra segundo. 
.o projecto: 3•, qual seja o mesmo projecto; 4•, que 
despeza se tem feiLo até o presente;_ 5•, qual era a 
consignação mensal da junta para esta estrada; ·6·. 
desde que tampo cessou a obra por faltar a consig- . 
na~ão; 7•, sé ainda contin11ão as mesmas causas~ 
que fizerão cessar a consignação; 8•, que suppri
mento póde a junta pre~iar pelo seu cofre com sal
va das mais despezas, que por· elle se- fazem> o 
que participo a V. Ex. para que suba ao conheci.; 
mento de S. M. o 1mperador. _·., _ 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos- de
putados, em 29 de Agosto de 1826.-José Ricardo. 
da Costa A!i~tiar de .Andraàa.-Sr • . José Felieiano 
Fernandes Pinheiro. · 
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,~~1·.~ :. de 
8=.~~ :.u.:~~DEf ~:?o~~~o :.~ já{:ã~ pos~vei qu• esta. lei passe 

,# - • antes da segmnte sessao. l'or esta razão lembrei-me 
PRESJDENCU. DO -SR. PEREIRA DA NOJJREGA. de uma medida, que passo a apresentar Desta in• 

. Feita a chamada ás 10 hort~s da manhã, acha- dicação, que. terJh_o a l10nra rle oiT~re<er -: é uma. 
rão~se presentes 'i2 senhores deputados, faltando pronde_nc1a, mten_na so~rc este o!•Jecto. Eu are
com ·participação os Srs. Corrêa I>acla('co, llorja commendo a cons1dera~,;ao de V. Ex., e desta ao
Pereira Pinto de Almeida Bt·icio Cancira Xavier gusta camarn. 
de Car,:alho, e Vasconcell~s, e se:O participação de · A_ constitu_iç~o do imperio par~ce garan !ir <l;OS c~
causa 05 Srs. Rocha FzallCo, Cunha Darboza, e dadnos !JrasJie~ros _o. cstn!Jelcclmentç de um!ersl
Ban·os J .. eite. dad~s, acadcmws,_llcl·os, <'te. para a mstrucçao da 

O Sr. presidente declarüu aberta a sessão, c lida moc1dadc :. e por Isso n('_nlm~~ e!;Crupnlo tle,·emos 
a acta da antecedente pelo Sr. secretario Araujo tflr, a_ntcs e da nossa o_br1_g~çao proi!IOY~r taes e~ta· 
Vianna foi approv:~da. Lelcc;mentos, e _dnr prmc:p!o aos pnmCJros ensa:os, 

O Sr ~secretario Cesta .-\guiar deu parte dos se- que agora 5~ ".no fazer !la. no~sa. t~rra, (~e tão Im
guintcs requerimentos: Jo do Sr. Franci!'co José portnntcs_ e md1spcnsave1s mstllmçues. E verdade 
Corrêa, deputado 'eleito pt'la p:-ovincin da J>arahy- que a ma_:or pa1:te do _t,..allalho ácerca' do projcctô
ba do ~orte, a respeito do seu estado de sal.ldt', .em questao cst~ wnc1do, e que melhor for<_l que 
e do impedilnento, que di!õso lhe resultnm, para vir estes estahelccunentos fossem logo orgamsados 
tomar assento na camara. Foi dirigido á commis- desde seu começo, sep-unclo o system~, que para 
são de poderes. 2. 0 do Sr. deputado Galvão: ás elles se adoptou; porem ta~1bem _mUJto conv~m, 
commissões de poderes e fazenda. 3.0 de Luiz José que os nossos mancebos na~ p~rc~o_ um ou dons 
de Gouvêa Freire: .n, de legislação. 4.0 de Antonio a~n~s sEm_ os !n:cto~ dcst~ mstlluu,::ao, ou que so 
Francisco de Almeida e Gama ; mandou-se que v.ao. I!lstnnr for<!: do 1mp0no a tanto C!lsto. Se mui
fizesse ;·econhecer a sua assignatura· llphct_dade ~e ohJectos que a c;:mnra t1~ha lle fnz~r 

Entrou-se na 1• pnrtc dn ordl'm do din, a 3.a dis- face, 1mped~u? <!ndan~c.nlo t·aptdo da let da. creaçao 
__ cu~_são do projecto sobre a execuçüo das scnten\:aS dos cursos JtmdJCos, .e n~ncgavel. que clla pótle to
do morte nas pro,·incias do impt~rio. E como não mnr a~ med1das J?l'OvJsonas. que _Julgar em s_ua !ta
houvesse quem 1·cqucressca r.alann, forlto !:'UCCC's- !Jetlorw, J?nra_,adwntar_. c antE'Clpar os eiTe1tos ~a 
siramcnt c :~pprn·atfo~ os nrtigos sem imJmgnaçào, mesma le1. _h o 9ue JUlgo que se pódc cot!se~mr 
c julgaudo-sc n ftnul adoplado o }Jrojccto tnl qual c~m a prov1dencm que proponho nesta mdicn-
rcsoln'u-se _que 1·eduzido a dcereto na fórma da çao. . . : 
consti tuit;:ito- fosse lcYado á sancção imperial. Nós ~evem~s cstnr pcr~u~~idos qt~e nesta mãtéria 

Pediu então a palavra c disc:e scmos Impcllulos pela opuuao pubhca, com a quaL 
• ' ' ~ . . nos conformamos, _ 

O Sn. M.,ncos A:-;To~ro_:-: Eu aprcscntcx no dia Os povos do Brasil d~s:rjão ardentemcntfl ver cn-
1~ {}e Agol>t_o ~ma md1c~çao para qu~ nas rela- tre si estes estabelecimentos: os pais de farnilia, que 
çocs das pro,:mc1as se contn~uasse a P:ntJca de ~o!l- tanto se empmhão em promover a educacào litera
ceder c;> perdao de C?rlos cnmes no dta da Pa1xao ria de seus filhos, estão nesta espc1·:~nca • il. muito 
de. C!Jnsto,, co~1o. ate_ ago~·a . s_e . usa.va, e c~a _per- tempo. • 
m.1tlaio. Esta md1cnçao fm dmg1da a conan_1ssao de Nós sallemos do numero dr mancebos, que ncs
lCJs_ rcgulanwn_tarcs : e como a _sua mntena tenha tes ullimos tempos têm ido de todo o Brnsil prin
DlUJta cormexao ~om a deste proJec~o que c>go_ra se cipalmente do Rio, Bahia, e Pernambuco, a dst1.1dar 
adopt_ou, e a sessao deste.nnno esteJa} conclmr-se, nos paizes estrangeiros, com grande despcza de 
eu qtnzer~ q_uc o Sr. pres1dcnte c~mH1asse os Srs. seus pais. Demais en confesso que não gosto muito 
da co1~mussao a da~cm C<~m _brevidade o Eeu pare- des~e expediente, pois não creio, como os outr~s. 
cer! nsto que o obJecto <: tao nrgc_nte como o do nessa educação littcrnrin,quecse vai buscar li Franca, 
P!oJect.o que ~gora :se ult111~ou; po1s a mesma ra- á Inglaterra, á Allemanha, e a outros paizes. As 
zao, que so da para n~1, da-se p~ra .o outro. _ distracções são multiplicadas, e um rapaz longe dns 
_ Hav.,n~o o Sr. pres1dente sat1sfe1to a este pcl1- vistas de seu pai -::om muita facilidade póde dar-se 

çao, contmuou o mesmo. aos vicios. Portantl) convem que se tome ' já uma 
O Sn. l\hucos A:sTo:-~Io :-Torno aJpedir a pnla- medida cfficaz, para que os nossos concidadãos 

vra, Sr. presidente, porque tenho a fazer outra ur- tenhão na sua patria as fontes de instruccão, e a 
gente indicação. Logo nos primeiros dias depois não vão mendigar aos paizcs estrangeiros, que nós 
da installação desta camara propuz eu que se tra- têm feito realmente tribütaric>s, e dependentes. 
tasse com urgencia da organi~ação de um curso ju- Tenho fatigado a attenção dos !;enhores deputa
ridico no nosso paiz. Incumbio-se este negocio a dos, e ui10 sei, se já tenho abusado da sua paciencia: 
uma commissão, que em breYe apresentou o pro- porém o motivo é tão relevante, que elle bastará
jeeto. Tratou-se com toda actividadc deste 0bjecto, para desculpar-me. A minha proposta é esta : e11 
e esta augusta camara resolveu, que em lugar de a considero urgente, e peco que como tal seja con-
um se creassem dous ·cursos. Contudo, apezar de siderada. • . 
toda a energia, com que se tem procmndo adiantar Tendo concluído este discurso, l.êu a seguinte 
tão importantes estabelecimentos, ainda está por 
concluir o projecto nesta camnra, faltando a appro- << IXDICAÇÃO . 

nção da organisação das cadeiras, que devem com- · « Proponho _que os estudantes, os qu. aes se ma
por cada um dos cursos. .. tricularem em 1\Iarço do anno futuro. e frequenta-

Nem este negocio me parece ele· tãofacil solução, rem as aulas de direito natural, publico t.niversal, 
antes estou persuadido que ainda nos" levará muito e das gentes, que forem estal1elecidas nesta côrte; e 
tempo. "Al6m de que ainda depois · d~ :pa~sar nesta no fim do anno lectivo fizerem os competentes exa
camara, tP.m de entrar em rova lide·_ no senndo, I mes, serão admiltidos. a . frequentar o 2°. anno : nas 
para poder ser apresentado á lõaocção impcrinl. Do academias, que forem creadas em Olinda, ,e S. Pau-
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~ ·. ~ ·:~--:!i(-Z so~ 
lo. o govêrno póde estabelecer as ditas cadeiras · O Sn. CAVALCANTI DE· AL1nfoui~ouii.\?;-:-::S~.pre ... 
nesta capital, comtanto que o honorario dos profes- sidente, as inst.ruccões de 10'deTullió'de.1822têm 
sores seja pago por subscripção já feita, ou que se soffrido seguramente · algumas 5~ ótj 6diseussões,· e 
hotrver.de fazer por beneficencia dos particulares. até hoje na~a temo~ d:elerminado a este;·respeito: 
Paco da camara dos deputados, em 30 de Agosto entretanto e urgenliS!C=Imo tomar alguma' delibera-
de l826.-Alarcos Antonio de Souza.» _ção sobre isto. · c . 

Tendo mandado á mesa a indicacão, accrescentou Está acabadõ o tempo dos nossosirabalhos, a 
o mesmo · • sessão está concluída, e não temos medida tomada· 

O Sn. 1\IARcos Al\'TONIO :- Por este modo o es- sobre o recrutamento, e segundo a marcha da di~
tado nenhuma dcspeza faz, e habilitão-se os moços cussão, ella se demorar-á muito,, e não podera a lei 
para as cadeiras, que depois se estabelecerem. Eu concluir-se,. porque ainda aqui tem de passar pela 
requeiro a urgencia, Sr. presidente. terceira discussão, e depois tem de ir á camara dos 

· senadores, onde soffrerá talvez muitas discussões, 
Sendo apOiada a urgencia, versou sobre ella a cntretanf!J é. nec~ssario dãr execução ao a1t. 15 § 11 

discussão, tendo a palavra da constJtUJçâo, que é decretar a forca naval e de 
O Sa~ TEIXEIRA DE GouvÊA :-Eu me opponho â terra segundo os conhecimentos que ó corpo legis

urgencia pelas mesmas razões, que acabou de lativô possue a respeito do estado actual de guerra, 
expor o nobre deputado emabono da sua indicação. em que nós nos achamos, não poderemos prefixar 
Se elle acaba de ponderar que o projecto em dis- um n.,umero exacto das forcas de mar e terra,; e por 
cussão, e quasi ultimado, não póde passar por falta consequencia será muito nêcessario que decretemos 
de tempo, como quer que se inicie, discuta, e appro- a conservação das que existem actualmente, e que, 
Ye um novo projecto de lei '? Isto é daquellas cou- segundo as informações do ministro de marinha e 
sas, que eu não entendo. l'or ventura podemos nós da guerra, poderáõ fazer face ao nosso actual es
determinar a: providencia, que lembra o honrado tado de guerra. 
membro, s~m ser por um novo projecto de lei 1 A commissão de guerra tendo em consideracão 
Não : logo se· outro, que já está no firn da a• dis- todas estas reflexões, julgou conveniente apresên
cussão,.não póde passar aqui, e no senado por faltn ta r um parecer, que, não só obviasse este inconve
de tempo. como se espera· que passará est'outro 1 nient.e de não haver determinacão alguma sobre o 
Demais, ·sr. presidente, esta idéa é' uma I'eacção recrutamento, mas ate dirigisse· á camara no curo
formal. que se pretende fazer á deliberação tomada primento do dever, que nos está encarregado pela 
pela camara. . · •t • - 1- IJl 11 E · rr Não·agradarão os cursos jurídicos em Olindn, e constl mcao art. õJ ~ • m consequencta oue-
s~ Paulo :·quer-se por força que se estabeleça só- rece estê projecto de lei, de que pede· a urgeucia. 
mente aqui no llio de Jnneil·o. Não é 8 primeira Se fôr tomado em consideracão, poder-se-ha não só 
yez que esta idéa apparecc aqui: é a mesma idéa, dispensar a discussão sobre· a~ instrucções, m~s até 

f
ostoque tenha sido revestida de diffcrentes côres, pôr em·· execucão 0 que nos tncumbe pela lei fun• 

, damental. Este" é o o proJ'ecto. á appareceu ve:>tida de verde, .de encarnado, e 
agora apparece de amarello: Dito isto, leu, e enviou á mesa o seguinte 

O Sa. l'tiARcos ANTONIO:- Peço venia ao illus- « PRO.TECTO DE LEI 
tra depu lado •. Quando me lembrei desta indicação, 
tive em vista que ella passasse como uma resolução, · « A· assembléa geral etc., decreta: 
e não como um decreto. E' um favor, que se con- « Art. 1.0 - A forca de terra é fixada ao numero 
cede áquelles, que se pretendem applicar aos estu- de corpos agora existentes, segundo a sua actual 
dos dos cursos, que se vão crear. Nesta intelligen- organisação. . · 
cia é que fiz a indicação, e neste sentido fallei. Não « Art. 2.0 - Para preencher o estado completo 
tenho interesse algum particular nesta proposta i dos corpos do ~xercito, proceder-se-ha a recruta
eu a offereci ein beneficio publico, tendo em mira manto, segundo as instrucções de 10 de Julho de 
a constituicão, e o estado do nosso paiz. Estes forão 1822, gener~lizadas ác;-provincias, ficando revogadas 
os unicos incentivos, que me moverão a apresentar os arts.-lo, e·2o d,as ditas instruc~ões. 
a minha indicação: decida. porém a cainara o que « Art. 3. o- A forca de mar e fixada ao numero 
julgar melhor. . . . . de vasos de guerra âgora existentes nos portos, e 

Ninguem mms se. offereceua fallar,. e por 1sso estaleiros do imperio, emcommissões, e comprados. 
passando-se~ votação,. foi desappróv~da_a urgencia .. tripolados, conforme as_suas lotações. · 

Então pediu o 3r. Marcos Antomo hcença para « Art. 4.o- O re'crutamento para a marinha 
retirar· à sua indicação, e foi-lhe concedida· será feito segundo as leis existentes. 

o Sr. primeiro secretario leu por ter vindo â <c Paco da camara dos deputados, 30 de Agosto 
mesa, esta · de 182f>.- A. P. P. Hollanda. Cavalcanti de Al

buquerque.- R. J. da Cunha lllattos.- Chagâs. 
·"«DECLARAÇÃO DE voTo Santos.» 

« . Declaro que ~a sessão de h ontem. fui de voto Tendo o. mesmo senhor requerido a urgencia, e 
que se supprimisse o 2o artigo da lei vinda do s~- sendo apoiada, abrio-se sobre ella discussão~ em 
nado, :sobre a sentença da pena de morte, que na o que orarão 
deve ser cumprida sem a ultima decisão do -poder O Sn. 'VERGUEIRO:- O 11egocio me parece não 
moderador~- José Lirw Coutinho. -Teixeira Je só . urgente, mas urgentíssimo. Este Pt!>je~to, que 
Gouvêa~;,;._ Ferreira França.-Cavalcanti de Albu._ se propõe agora, tem duas partes, na prliD.et~afixa
querque. -Gonçalves M artins.-O!nellas.»-Mªn- se .. a forca de terra e mar para o anno seguinte, e 
dou-se inserir na acta. · na segwida. providencia-se sobre o recrutamento, 

Tev_e então a-palavra, e proferiu o diseurso se- de que temos tratado neste proje~tot qu~ eslã_ em 
guinte :· ·. discu::são. E' portanto o modo maiS aDreVIado1 que 

' '1l ·• 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:58 - Página 3 de 16 

. . 

306 SESSÃO EU . 30 DE AGOSTO JJE 182ô 
se nos otrerece. ·.E' .verdade que pela maneira, em 
que se acha CODC!ebido o projecto, muito mal se 
desempenha a determinação constitur.ional, porque 
na · realidade não se fixa numero certo de tropas, 
nem .· quantidade certa de forças de mar e terra. 
porém é o que podemos fazer á vistados officios 
dos ministros respectivos, em- que se persuadem 
dar as informa~ões ordenadas na constitui~~o : Se 
elles mostrão não ter perfeito conhecimento deste 
objecto, como é que a camara poderá obrar decre-
tando sobre elle? Que se ha de fazer? . 

E" necessario tomar uma deliberação, porque se 
os ministrns se julgào dispensados de executar a 
constituicão, isto é,. se não querem constituição, 
nós não- nos podemos dispensar della, nós a 
queremos. Portanto o unico meio que nos resta, 
é este : é fixar a força no estado em que existe, seja 
qual fôr este estado P?r9uc nós _não o sabemos . 
Para o anno, se os m1mstros qu1zerem, seremo~ 
mais minuciosos, e exactos so.bre a fixação das 
forcas do imperio, este anno nada mais podemos 
fazér, do que isto que apresenta o.projecto. 

Pelo que pertence á parte do projecto, que trata 
do recrutamento. julgo tambem l1aver urgcncia, 
por. que é uma med_ida int~r~na, que _muito p~derú 
utihsar. Ao menos nao se d1ra, que na o h a leJ para 
servir de regra nos recrutamentos, e com este pre
texto se não poderão autorisar as arbitrariedades e 
violcncias que diariamente se perpetrão. O pro
jacto que está em discussão, ·não póde passar este 
anuo, e pela providencia que agora se nos propõe, 
podemos d_e alguma sorte acautel_lar maiores a_busps 
das autoridades durante o pcnodo que va1 ate a 
sessão do anno futuro. Portanto voto pela urgencia. 

O SR. CuNHA MATTOS:-A constituição deter
mina que fixemos annualmente as forças de mar e 
terra. Nós não sabemos . ao certo quaes sejào as 
forcas existentes em estado etrectivo, porém sa
be1i1os quantos corpos tem o exercito e quintos 
vasos tem a esquadra, fixando pois estes corpos no 
seu estado completo, e os vasos com a tripolação 
competente, temos feito tudo quanto pod~mo.s; e 
caminhamos com a vontade tio governo, que parece 

· contentar-se com este arbítrio, visto que não pro-. 
põo augmento nem n~edida alguma cxtraordinaria 
para a guerra actual. Nós temos 28 corpos de caça
dores 3 de granadeiros, 7 regimentos de cavallaria, 
12 c~rpos de artilharia, etc. Temos um'\ brigada de 
marinha. Parece pois que estando_ completos estes 
corpos·, teremos força sulllciente para a defeza does
tado. Este é o motivo porque entendo, que este pro~ 
jecto satisfaz aos fins a que se ·propõe a camara, e 
se satisfaz. é urgente que entre já em discussão. Não 
é menos interessante a providencia que elle olferece 
ãce-.:ca do rccrutamanto. Portanto eu approvo a ur-
gencia. · 

Como ninguem mais sedispuzesse afallar, propoz 
o "Sr. presidente a urgencia, c foi approvatla. E ha
vendo procedido á segunda leitura, e julgado o pro
jecto digno de deliberação, pedio a palavra, e disse 

O · Sn. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE : -Sr. pre
sidente, este projecto é tão simples e breve que 
julgo desnecessaria a impressão·. Eu requeiro pois a 
urgencia para que elle entre já em discussão, e se 
substitua . ao que se havia dado para a ordem do 
dia, ácerca , do recrutamento. A qualidadeda ma
teria, a escassez do tempo, tudo deve abonar este 
expediente. · 

Como· fe11se &eralmente apoiada esta proposta, 

consultou o Sr. presidente o voto da camara, que a 
apptovou em ambas as suas partes. 

Pedio então a palavra, dizendo 
o Sn. LJNO CoVTIZ\UO : - E' sobre a~ ordem, 

Sr. presidente, que eu peço a palavra. Eu, e os meus 
collcgas da cornmíssão de constituicão estavamos 
trabalhando nn casa da commissão sÓbre os officios 
dos ministros da marinl1a e da guerra a respeito 
d;1s forças. de mar e terra, quando nos forão dizer, 
que já não era necessario mais o parecer da commis
são de constituição sobre esta ma teria, po~lle a com
missão de guenajá tinha apresentando o projecto 
para a fixação das forças de mar e terra. Eu não sei 
como a commissão de guerra podia emittiro seu 
parecer, e apt·escntar projecto a respeito deste ob
jecto, quando ella foi mandada trabalhar sobre elle 
juntamente com a commissão de coostituicão. A 
minha commissão devia ser ouvida, do contrario 
não se executava o que a camára ordenou. Entre
tanto antecipou-se, e escusou o nosso voto. E como 
a camara, pelo que agora observo, pois estava fóra 
d_o salão c~m os me_us companheiros, já tem admit
tldo o proJccto, e dtspensado todas as solemnidadcs 
do regimento, aqui apresento os officios do go~., . 
verno, que estaYào na commissão dP. constituicão, 
vist.o que l!lla já nada tem a fazer sobre este objeéto. 

O Sn. Cu:çuA 1\hTTos :·-A commissão de guerra 
uenhum parecer apresentou sobre esse~oillcios. 
O que fez foi offcrecer um projecto de lei sobre o re
crutamentll, tendo princi['almente em vista evitar a 
continuação da c.liscussão sobre o outro, que se deu 
para a ordem do dia, que já não pódo ser ultimado 
este anoo. Ella não antecipou parecer algum a res:·· · 
peito dos officios que se receberão hontem. A com
missão não é composta de homens despropositados, 
sabe muito bem o que deve fazer. 
· O Sa. LINO CouTINHO: -O illustre deputado diz 
que a commissão de guerra ainda não deu o seu 
parecer sobre os officios, que se receberão hóntem 
com a informação do governo ácerca da forca d; 
mar. Porém a · commissào de guerra apresenta já 
u~ projéc~o, e um projecto não é resultado de um 
parecer? Não é a opinião da commissão't · 

Este projecto devia ser obra da éommissào mixta 
e não da ~ommissão de guerra em separado. E porque 
a comm1ssão . de guerra não communicou este 
projecto á commissão de constituição, com quem 
devia trabalhar, antes de o ler â camara? E diz o 
honrado membro que a com missão de guerra . ainda 
não deu o seu parecer sobre os ofiicios 1 

O Sa. CAVALCANTI DE ÁLI!UQUERQ~E : -A· com
missão, quando, . organis~u este projecto não teve . 
presentes os -officios-.{jo governo,- nem-o concebelic
em consequencia d_esses officios, de .que falia o H
lustre d.eputado. A commissão concebeu e redigio 
este proJecto ~.zgundo a noticia que tinha do estado 
das nossas . circumst!lncias, ·tendo principalmente 
~m vis~ esta medida de· que se lembrou sobre as 
mstrucçoes para o recrutamento. Isto não quer dizer : 
que a com missão de guerra procurou ·antecipar:-se, 
e escusar as luzes, e o trabalho da commissão ·de 
constituição • . Sobre os . officios do governo ainda se 
não deu parecer algum, e nada obsta a que as. com
missões se unão para esse fim, em cumprimento do 
que ordenou a camara. 

O .Sn. LINO CoüTINB:o: :._ Como é isto, senhores 'l 
Di2-se que a commissão se não antecipou! Pois,não 
.será antecipar-&e, quando apraiienta um pr~jecto 
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de ~ei decretando a força terrestre e naval; sem-ser 
ouVIda a com missão de constituicão "! Quando faz 
isto contra _a determinação da camãra, que sujeitou_ 
est;e negociO a ambas as commissões jtmtamente? 
Por semelhante maneira eu estou dispensado de tra
balhar mais na commissão. Se não se obedece ao 
que determina a camara, deixemo-nos disto, faça 
cada um o que quizer. • • (A lg11ns senhores depu
tados ehama1·ão á ordem o Sr. Lino Coutinho, di
zendo não ser permittido fallar contra a resolução 
da camara.) 

O Sa. PRESiDENTE:- O Sr. dep11tado tem direito 
de f<1llar sobre a utilidade e competencia deste pro
je.cto. por isso que se achava fóra da sala em ser
VIÇO. 

. os~. LINO CouTINHO: -Sr. presidente, este pro
JC_cto na o pó de entrar eü1 discussão, porque a camara o 
nao mandou fazer pela unica commissão de guerra. 
:ftlandou fazel-o, sim pela commissão de guerra, mas 
unida á de constituição. Entretanto apresenta-se 
aqui este projecto feito só por uma commissão I Eu 
me oppo_nho, por honra da camara, por tudo quanto 
ha de ordem c lei, que se discuta sem que se 
rcunão as ditas commissões, para o apresentarem 
na conformidade da determinacão da camara. 
·. O Sn. SouzA FnANÇ,\: -A. camara é quem di
nge os seus trabalhos, e é quem os regula. E' ver
dade que ella deliberou que este negocio fosse ás 
commissões reunidas de constituição e guerra : 
porém tomou agora outra rcsolucão por assim 
JUlgar mais conveniente sobt·o este assumpto; como 
se quer annullar esta deliberação? Julgou a camara 
que este projccto entrasse em discussão, com que 
direiro· se qüervcdar esta detei·mináÇao""t'A-v~tação 
ó da camara, a camara assim o entendeu, esta tudo 
concluído. · . 
·o Sn. VERGUEmo: -Nesta questão dcvem~-se 

distinguir pontos di"'crsos. Sr. presidente, a camara 
não incumbia á commiss~J mixta, que apresentas::e 
este projecto, incnmbio-lhc, sim~ q11e désse o seu 
parecer sobre os officios dos ministros de guerra e 
marinha, sobre isto é que as commissões reunidas 
devem dar o seu parecer. O projecto nada tem de 
commum cornos officios, porque em uma partetrata 
da fixação da força :~rmada, é verdade, mas nãl) pelo 
que se colhe dos officios do governo, mas pelo ca
bedal que possue a commissão de g11erra. l)or isso 
é que neste projecto ella não especifica cousa al
guma, apresenta o seu parecer sobre um calculo de 
pura estimativa de tal sorte que não se póde dizer 
propriamente q1JC isto seja um projecto de decreto 
para fixar o numero e quantidade certa da força 
armada, por outra, é-um projecto'de lei imperfeito. 
Entretanto como a sessão está a concluir-se, e a ca

-ma:ra·nãõ-tinlüi"1nfófll:iacões a gumas. o gover • 
que a habilitassem a organisar um decreto em melhor 
fórma, julgou a commissào do seu dever redigir e 
offerecer este projecto. 

Na outra parte do projecto trata-se do recruta
mento. Isto mesmo é feito á força de necessidade, 
porque não se póde fnzer uma perfeita lei de recru
tamento sem exactas informações sobre varios pon
tos da estatistíéa. e sobre o estado de relacões en:. 
tre . o no~so governo , e as nações estrangeiras : e a 
camara nao possue dados alguns a respeito. · 

Entretanto a commissão assentou, e assentou 
mui bem."'que alguma providencia se deviâ dar 
para cohibir ao. menos em parte, a ~arbitrariedade 
com que até agora se tem feito o recrutamento. 

_ Eis aq11i j ustiftcaao ~· procedimento da comm~ 
sao. -

O exame das respostas dos ministros aos . offieios 
da camara ainda está por fazer-se: este·projecto 
nada tem com isso. 

O Sn. Cuxru ~fATtos : - A commissão da que 
len!1o a ho!lra de ser membro, fez aquillo, para que 
esta autonsada qualquer commissão, e qualquer 
membro desta augusta camara. 

Ella apresentou um projecto: eu o poderia ter 
apres~ntado, e qualquer dos Srs. deputados poderia 
ter fe1to o mesmo. 

!-- c~mara pód~ adrnilti! o projecto, ou regeital-o: 
lo.,o nao l1a mohvo para mculpar-se a commissão 
de guerra . 

N u~ca ella duvidará concorrer com a illustre 
comm1ssão de _constituição para trabalhar sobre 
q_ual_quer ma teria: quanto mais sobre um objecto 
tao ID?portante. como o de que tratão os offi.cios em 
questao. 

O illustre relator da commissão de constituicão 
entendeu que se tinha apresentado na sala um pa
rece~ sobre os offi.cios dos ministros da guerra e 
marmha, mas a commissão de guerra não apresen
tou parecer algum : usou da fac11ldade, que não 
póde ser negada a qualqut>r senhor deputado e 
apresento1l um projecto, que julga vantajoso. ' 

Nisto não offendeu de maneira alguma os illustres 
membros da com missão de constituição. 

O SR. ALYEIDA E ALBUQUERQUE • - Não ha lei 
alguma, que cohiba a qualquer dos senhores deputa
dps 0_11_pre~e~~~r I_t_m y~je~~o_Q_e lei n~ta ~ª~'!!'ª'· 
t:mbora se mandasse mformar ooniectoaessa lei a 
alguma ou algumas commissões: isto não póde to
lhC'ro direito de cada membro da camara, ou de 
cada uma das commissões. 

Demais sobre este negocio não se votou precipi
tadamente : houve precisa discussão, e decidio-se 
com conhecimento de causa. 

Portanto eu sustento a deliberacão tomada. 
O SR. LIXO CoUTINHO: .,;_ Não posso ouvir cer

tos argumentos, que aqui se tem produsido I O caso 
é este, senhores. · Por ordem da camara pedio-se 
aos ministros da marinha e guerra a informação 
sobre a fixacão das forcas de mar e terra. 

Vierào est~s dons offi~ios em resposta. 
l\Iandarão-se ás cDmmissõ<'s de· guerra e de con

stituiç_ão;· para serem -vistos e examinados, e infor 
mar a camara com o seu parecer a respeito das 
medidas a tomar sobre o seu conteudo: -isto fez-se 
honteni 29 de Agosto. 

Portanto ainda a commissão não está plenamente 
. , • , - o-se:be--
se o governe pr~w;e ~ ~~sma força actual, se quer 
augmento, se duil'ímuçao. -

Não é só ácerca desta materia, que acamara as
sim pratica; esta é a marcha j}e todos os negocios, 
que a ella se tem trazido : vão sempre a uma com-. 
missão 11ara dirigir a marcha, que se lhes deve ·dar,· 
e informar a camara interpondo logo o seu voto ou 
parecer. · · 

Isto posto. vejamos o que aconteceu, _estando o 
negoch> neste estado~ e affecto ás commissões de 
constituição e guen·a. .. 

O que. aconteceu foi. apresentar-se hoje um pro
jacto sobre a ma teria JlOr uma com missão, sem a ou-
tra ser ouvida. . 
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· Como pois se apresenta este projec~, sem ser or~ liberar, e tomar u~a terminante medida,legis\a-:
ganisàdo conforme a pratica ··estabelecida 'l Segundo tiva para a fixação da força de ~ar e ~erra 'I. • • • 
0 qae ordena a camara 'l . · ~ .. . Emfim não me embaraco maJ.S com JSSo .: proce-

A isto é que eu quero que se me responda : não ·da-se como quizer. • · · 
quero oúvir argumentos que nada cor;tclucmpara o O Srt. Soo:iA FruNÇA: --Eu proponho um meio, 

· . caso, porque -o ponto da questão e este que ex- que espero tudo conciliará. . · ; 
puz. . Adie-se a discussão deste proJecto até que se 

Não me embaraça que se renove ou não a votação; ayrcsente o parecer das ~uas com!Uissões s~bre os 
resolva a carnara o IJ.Ue entendér; porém d_igv -fl~e olficios do governo. (Apozado, apozado.) .A.s~u~ me
desta sorte eu não se1 trabalhar~ e peço a nnnha de- lbor se deliberará, e fica satisfeita a comm1ssao de 
missão do lugar que occupo na commissão de con- constituicão. Isto não levará muito tempo. (Apoia-
stituição. . do, apoiádo.) . . . 

Qualquer membro póde pedir a sua demissão, êomo fo~se apoiada esta proposta, versou sobre 
principalmente eu, que não sei trab:tlhar sem or- ella a discussão, e ti verão a palavra 
dem. O Sn. ALli'EIDA E AÚmQUERQUE: - Não descu-

0 Sa. CLEMENTE PEREIRA:- A com missão de bro razão para o adiamento. . 
guerra não excedeu os limites, nem foi contra<> que Este negocio foi declarado urgente, e adiar-se 
a camara resolveu. agora equivale a uma declamção em contrario, isto 

A. calllara recebendo dous officios dos ministros é, qut3 não é urgente. 
da· marinha e guerra, em resposta aos que· lhes ti- O parecer da commissão mixta póde entrar como 
nhão expedido, vio que estes ministros declaravão emenda, quando elle se aparte alguma cousa do 
não ter mais informações a dar sobre o estado das projecto. Portanto ni10 ha necessidade de esperar
forcas de mar e terra; e dirigio estes offi.cios ás se para quando a commis~ão o apresentar. 
commissões de guerra e constituição : e para que o Sn. CosTA AGUIAR: - Eu não gosto de pre
os mandou a estas commissõ• ~s 1 Para dar o seu pa- cipitações : com r.llas não se adianta nad01. . 
recer sob1·e a resposta, se era ou não satisfactoria, E' preciso, senhores, que recordemos o quo ·tem 
e se tinha alguma cousa contra a constituição; po- passado nesta camara nestes ultimos dias áeêrca 
rémnão parafaUar sobre a decretação das forças da rnateria,.do quo.sc trata. 
de mar e terra. Otferecerão-se aqui duas indicaçüos, uma do Sr. 

Pois a coaunissão de constiluiciio pólle ser con- Vergueiro, e outra do Sr. Lino Cout~nho, inst~n~o 
sultada sobre a fixação das forças do imperio'l Não: pelo cumprimento do§ 11 do art. 15 da const.1LU1• 
este negocio é todo e privativo da commissão de cão. · 
guerra e ~arinha,.. _ . . . • Sobre estas tluas indicaçõl!s a com missão do guer-

Qual foi a reqmsu~ao,, que so fez'! Foi qu~ estaca- 1·a deu 0 seu parecer, qu~ não-foi npprovndo, pre-
_.m!lr~-querendo ~~mpnr -co!D-o-que-deterrnma n con- valecendo a indicação do Sr. V argueiro, pa1·a que 

stt!tnçao, n~cess1tava que o gover~o !h~ mandasse .se pedissem aos competentes ministros as infor.
as Informaçoes. que a mesma conslltlilçao ordena. macões ordenadas naquelle pararrrapho da consti-
. Os ministros. res.po~derão que na~a mais. podião tuiÇão. . c . 
mformar,- que Jâ tmhao dado as noçoes precisas. Em côllsequencia disto officiou-se no mesmo dia 

Que fez a camara? Mandou estas respostas a e hontem receberão-se as respostas constantes dos 
commissão mixta, para ver se elles cumprirão com dons officios, que forão dirigidos ás commissões de 
o q_!le lhes incumbe a constituição. guerra f! de constituição, para da rem o seu parecer. 

Estava em discussão um projectosobre o recru- As commissões ainda nãocumprirão esta incum-
tamento. A commissão de guerra vendo que não bencia, e agora apparece um projecto relativamen-

. havia tempo para concluir-se este projecto na ses- te á materia dos officios. . 
são actual; e conhecendo quão necessario é tomar- · .Que passo mais regular se póde dar, que expe
se uma medida, ainda quo provisoria seja, sobre diente mais sabio se póde tomar, do que demorar a 
este objecto, e cu.mprir-se com o preceito da consti- discussão so.bre este projectr-, em quanto as com
tuiçãu, teve o. accordo de apresentar hoje um pro- missões não interpozerem o seu parecer spbre a ma
jecto, que abrange ambos estes objectos. . teria desses otlicios, que é a mesma materia do 

Eis um passo que está dentro das suas attribui- projecto ! 
ções, porque não sei que a commissão de constitui-· Embora a camara o tenha decla.rado urgente; por 
ção tenha ingerencia na materla do decreto para ventura o adiamento é indefinido '1 . Poderá ser tão 
fixar ;ts forças do -imperio. demorado o parecer das commissões 1 Que tempo 

Logo; a commissão obrou hem; e a camara toman- perderemos '1 Nenhum~ 
_doa d~liberação de aceitar o projecto, e fazel-o én- Pelo contrario muito ganharemos; porque tra-
trnr em discussão, não inv~rteu •ordem do regi- tando deste objecto com pleno conhecimento, e com 
mento. as informacões, que nos derem as commissões, 

Não tem pois razão o illustre deputado para in- muito mais ·se abreviarã a discussão. 
crepar um procedimento tão franco e le~al. P!)rtanto voto pelo adiamento proposto. até que 

O SR. Lu'\ o · CounNHO :. - Sobxe que bases se ha tenhamos á vista o parecer sobre os officios: 
de formar esta lei, Sr. presidente? · · O Sa~ CuNHA . MATTOS: - O negocio é de consi-

Não ha de ser sobre os officios dos ministros, deração, e por isso o adiamento é necessario~ 
seja q_ual fôr o seu c~nteúdo! Parece-me que nin- O tempo, porém, vai correndo, Sr. presidente, e 
guem p_oderá negansto. . . a sessão está a acabar-se : e se acaso se não tómar 

E para que se mandarão elles para . as commis~ esta medida sobre o . recrutam••nto continuará o 
s~es. se já sabia a camara o que elles continhã~ '1 pessimo sy~tem.a . qne se temseguidoaté agora. ' 

Para ~ue se esperava pelo parec~r das .comans- Desde o principio da sessão . tenho poqnuitas ye-
sões! · ·Nao é sobre estas bases que se ... havia de de- zes faJI.~do pesta élllgusta · camara ga _ne~sidade-;de_ 

-· ... .. . . ... . -
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se .generalisarem, ao menos . provisoriamente, .-as se não perca tempo emlongos d~eu~sos •. . (Aprnado 
inslituições de 1822. 0 ; ·'- geralmente.) · -- . · · , ... _-

A' mais de dous mezes foi propostO . o • projecto, Terminando eàte . debate, _ tomarão-se ·os . votos ·e 
que se achav!l em discussão sobre esta maLcria. foi resolvido quo a di~ussão sobre o projacto da 

A cam-ara Julgou dever demorar a ' sua marcha, commissão de· guerra. ficasse adiada até que a dita 
por conhecer que elle estava dependente do relato- commissão com a de ronstituição apresentassem o 
rio que a 'commissão de guerra devia apresentar seu parecer .sobre os officios recebidos do governo; 
sobre as informações. que obtivesse do governo á convidando 0 Sr . . presidente ás commissões, para 
cerca da força armada. que satisfizessem a esta incumbencia -na sessão 

Eu mesmo sent1a essa necessidade, e esperava actual. Pelo que se retirarão da ~ala os membros 
anciosamente ·apresentar algum resultado dos tra- respectivos. 
balhos da commissão de guerra. 

Honte_m_ porém desenganei-me; á vista dos offi- Declarou então o Sr. presid~nte, que. emquanto 
b - d - · d d as mencionadas commissões não . apt"esentavão o 

cios! ~ue se roce orao os mmJstros a guerra e a resultado dos seus trabalhos, dava lugar ás materias 
maErltln 111d· 1 - - t · ; f - · d da terceira parte da ordem do dia, isto é, á apre-

e::; ec ararao que nao em mats 1D ormaçoesl 0 senta cão de indicac_ões, .pareceres e projectos: e o 
que as que se achão na commissão. Se estas os- • C 
sem sufticientes, Sr. presidente, já se havia tomado Sr. secretario osta Aguiar leu o seguinté 
uma deliberação sobre a fixáção da força do anno OFFICIO 
seguinte. 

Nós sabemos a maneira, porque vierão esFes pa- « lllm. e Exm. Sr.-Tendo o senado de decidit" 
peis para a camara: elles lá estão na commls:;ão: o requerimento do desembargador João Cardoso d·l 
se algum dos illustres deputados não acreditar no Almeida, por isso que não passou a lei, a que a 
que por tautas vezes já se tem exposto á cerca da- commis!õão se havia referido; ordena-me o mesmo . 
qtielles papeis o mappas, póde ir vei-os. á comm~s- senado, que requisite á V. Ex., parlf lhe servir de 
são. Não se_entendem; Sr. presidente: não é por base, a resolucão da camara dos deputados. 
aquclles papeis que se podem t-egular com justesa (( Deus guârde á V. Ex. Paço do senado, em 30 
asforças de mar o terra; não _~ _ por aquelles papeis de Agosto de 1826.-João Antonio Rodrigues de 
que ollas se podem fixar. · . Carvalho.-Sr. J.osé Ricardo da Costa Aguiar de 

Como porém se exige que a com missão de guerra Andrada. »-Determinou a carnat11 que se respon
se combine com a commu•!"ão de constituiçiió para desse com a remessa da indicada resolução. 
ser adoptado o -projecto que ofTereceu, eu estou Fez-se n segunda leitura do projeclo de lei do 
prompto; apoio o adiamento ; mas não indefinido, Sr.. _ Li no -~c9~ttinh(t,_ __ ªp~:e~e_n_tado.~IUL.Sessão..~de.-1Q-
porque não pód_e deixar d~ passar-já-uma~lei --do âestã n"Íez, sobre 0 numero e ordenados . dos offi
numero das mats necessanas. . ciaes das secretarias de estado, J tilgou-se objecto 

Os povos das proviífeiâ!f estão padecendo; . nós de deliberação e remetteu-se·á commissão de _leis 
vemos o que acaba de succeder agora: e dei-. regulamentares. ~ 
xareqtos passar o precioso tempo ? Não rem~diare- Teve ürualmente sea:unda leitura a indicac.ão do 
mos este fiagello 'l Não faremos conhecer ao povo ~ ~ 
do Brazil, que nós nos interessamos por stia sorte? Sr. Xavier Ferreira, offerecida na mesma sessão de 

Será certamente uma desgraça para· esta camara, 10 deste mez, para que a co in missão de fazenda or-
1~ma infelicidade para todº 0 imperio; se não se ganise um projecto de_ lei para uma loteria a favor 
adoplarem estas instrucções: é um remedio, que dos cursos j uridicos creados em S . . Paulo e. Olinda. 
vai acabar as calmnidades, que 0 povo tem soffrido. Acabada a leitura, pedio a palavra e disse o mesmo 

Não se diga que os representantes do povo bra- Sn. XAviER _FERREIRA:-,.kmi"nha indicação pro-
zileho deixão gemer os povos debaixo da oppressão, punha umalQteria, applicada para os curs?s juridi
não: nós viemos-defender os povos; nós nos in te- cos. decretados. por esta camara paPa as Cidades de 
ressami'S pela conservação de todos os brazileiros, S. Paulo e Olinda; mas como· aqui se tem fallado 
daquelles principalmente. que têm sido victimas de contraloterias, peço licença para a retirar. 
barbaridades, ·que· causão mais horror do que a Sr. presidente, eu tambem não _approyo as lote-
morte. rias em geral, mas vendo o estado do ~osso thesouro 

E~tou portanto pelo adiamento, comtanto que c a necessidáde de instruccão no Brazl1, só por este 
seja determinadn, e muito breve. . motivo a propuz, p-ois quê o ~overno as co~cede a 

O Sn. VEl\GUElRO: - As razões da urgencia theatros, irmat?-da?es e . obras ptas• tanto nesta côrte , 
forão duas: uma, a necessidade de fixar nesta ses- como nas pro.vmctas. 
são, que está a acabar, à força de mar e terra ; • ·e Disse-se ·que as loterias corrompião a moral pu
outra, que não se podia· fazer istb. com maior blica; estou por·~sa doUtrina e quize~a qge se S?P
perfeição, porque os ministros têm faltado ao seu primissem todas, até aquellns que sao concedidas 
dever, e já declararão que não mandavão nenhuma pela policia. . _ _. .. · 
outra informação. . · Portanto~ declaro ~e prot!!~to .:a _és~a · a_ug~sta · ~a-

E' preciso servir~nos do que temos; portanto, mara, que a minha lDdicaçao .nao_Jm feita ~om m
não obstante as razões da urgencia, . convirei -no tençào de corrompera _moral p~bhca,_ m<~;.s S!~ ,para 
adiamento momentaneo_, convidando-se as .·. duas vêr se tínhamos a gloria de realtsar a msll~~tçao dos 
commissões para darem o parecer já,. . ._ · ._ cur§osj!}ridicos, tão~ne.cessaria para a feltmda~e ~o 

P6deser que o parecer dê·alguns es_clarecimentos ]Jrazil, que ·· tantc;> · deseJO pr~:nn?ver..: _ P~ço _ P.ots .11- . 
sobre _ este objecto. 1\las se ~- negocio fica para ama- cença para retir~r a minha 1n!}1caçao. _·_ _ 
nhã, não sei se teremos tempo par à passar a lei pelo ·· Sr d 
senado: e é preciso que :Passe_. . · · · Consultada a_ camara, foi pennittido ao . epu:-
, Por_ isso, requeiro qu~ se co11videm ás il\ustres ta do r_étirar a ,su~ indicaçã~. ,. _ _ · 
c~mmiss~~s, __ qul} !iên.-t o par~ct•r _ hoje .mesmo e .que . Tiveri.o_ tambe~ - segnn.dalei~ura_as seguintes 

78 ,, 
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« JNDICAÇ(;ES 

~· « Do Sr. Baptista Pereira, proposta n:, sessão. de 
10 deste mez, para que se altere o rcgunento m
terno no artigo que prohibe motivarem-se as decla
racões dé voto. »-Foi remettida á commissão do 
regimento. 
. « Do Sr. Lino Coutinho, offerecida em 14 deste 
mez, para so tratar dos negocios que paravão nas 
pastas das com missões. »-Não se julgou objecto de 
deliberação. 

« Do Sr. Vasconcellos, lida . em 16 do mesmo 
mez. para se imprimir com urgencia o relatorio_ do 
ministro da fazenda.ll-Não se tomott em conside
ração, por se haver jã providenciado sobre o ob
jecto. 

deliberacão; foi remettido o projecto á commissao 
de instrÜcção . publica •. 

Tiverão primeira leitura as segl!intes 

<< INDICAÇÕES 

• « Indico que se officie ao governo; para dar as 
providencias necessarias ao grande mal que soffrero 
os povos da capital da provincia ilas Alagôas, pela 
falta de um substituto para a l'adeira de gramma
tica latina, por se achar impossibilitado de reger o 
seu proprielario.-Costae Silva.» 

« Proponho que se exija d_o gover~o~ pela secre
tariã do imperio, as memorJas estatJstiCas ~a pro
víncia do Pará, offerecidas pelo_ bacharel Joao Can
dido de Deus e Silva, logo depo1s quo se proclamou 
a independencia do Brazil.:--0 deputado llfoura. » 
-Ficarão para segunda lCJtura. 

Lerão-se estes 

« D~l mesmo senhor, offerecida em 25 dito, para 
que os ministros de estado sejão convidados a as
sistir ao debate sobre o orçamento das despezas das 
suas repartições.»-Enviou-se.ã commissão do re-
gimento interno. << PARECERES 

a: Do Sr. Clemente Pereira, proposta em 28 dito, « A commissão de poderes vio o diploma do Sr. 
para se pedir ao governo o risco da ponte do. Brejo Caetano Xavier Pereira de Brito, deputado pela pro
e outras informações. »-A· commissão de commer- viocia do Rio-Grande do Sul, e como o achou con
cio, agricultura, industria e artes. foxme á acta e esta á lei, é de parecer que o Sr. de
- « Do mesmo senhor, apresentada no mesmo dia, putado póde tomar assento. 
para se pedirem ao govP.rno informações sobre as « Paço da camara dos dE>putados~ 30 de Agosto 
ordens que autorisão o illustrissimo senado desta de 1~26.-Lucio. Soare.~ Teixeil'a de Gou-cêa.-:-N· 
cidade para proliibir a sahida de farinha para as P. de c. Vcrgueiro.-Manocl Caetano de Alme,da e 
pr~vincias do imperio.>>-A• commissão de legis- Albuquerque.»-Foi approvado. 
laçao. . . . « A com missão de legislação e de justiça civil e 

Teve lambem segunda lei_tura o _proJ_e~to ~-~ !e_!_ -Crimmal-.e-x.aminou~uerimerrtcnluJriiílrê-Jõ"Se-
___ ,Jlo_.Br. - :vas~-OIWeU<ls-;-offereeldo -em.~ ae-stll mcz, Campos Tupinambá, nnlut·al de Pernambuco, em 

para que o mten~en~e geral da poh.cia. dê c~nta~ que se queixa da sentença crime, pela qual fm con· 
no thesouro publtco das ~enda~ da mtendeneta.- demnado em cinco annos de galés, tendo sido preto 
Iulgo~-s~ obJecto de dehberaçao e remetteu-se á em consequencia de um bilh<>te dirigido ao padre 
comm1ssao de fazenda. José Antonio d.: Caldas que tmtão se achava preso 

Teve a primeira leitura o seguinte na fortaleza da Lage, e~ cujos papeis se encontrão 
« PRO~ECTO D:E LEI tambem duas cartas que nenhum uso tiverão, as-

criptas de letra do supplicante, como seu nma
« A assembléa geral legislativa decreta: nu;mse, procedendo-se por isso a uma dev;1ssa do 
« Art. 1.0 -Todos os brazileiros que apresenta- commissão, ordenada pela secretaria do estado dos 

rem carta de formatura em direito por qualquer aca- negocios dajusti~a, não obstante ter sido represen
demia, lycêo ou universidade estrangeira, .poderáõ tado pelo desembargador juiz della, Antonio José 
usar de suas letras e ficaráõ habilitados para a ma- Duarte de Araujo Gondim, que taes devassas são 
gistratura, comó se fossem formados pelas escolas prohibidas pe]a con.stituição; e fazendo-se-l~es os 
de direito do imp~rio do Brazil, fazendo exame de autos summanos. fo1 condemnado, sem que t1vesse 
direito patrio nestas escolas. deduzido defeza legitima, por isso que nunca foi 

« Art. 2.0-Todos aquelles, que para fazerem o consultado pelo curador nomeado, sendo-lhe tam
dito exame, quizerem frequent~r as aulas respecti- bem desprezados os embargos _ com que se oppoz á 
vas, serão admittidos á matricula~ não servindo de sen~enca; e passando por fim a cumprir ' a condem· 
obstaculo o não terem frequentado os annos ante- naçaó, ·roi conduzido aos trabalhos do dique, onde 
riores nas mesmas escolas se acha ha dous para tres annos, sem poder sup-

<< Art. 3.0 -Aos que forem approvados se pas- portal-os pelo estado melindroso de sua saude, que 
saráõ cartas como aos que tiverem frequentado a mostra pelos documentos juntos; e pede a esta ca
oscola patria. . • · mara que lhe conceda revista dos autos para serem 

<c Art. 4.0 '-Aquelles brazileiros porém, qu~ fo- examinados e reformar-se a sentença. · · 
rem graduados em qualquer outra sciencia, pode- cc A commissão, posto quo reconheca, que as re
rãõ exercitar suas letras independente de qualquer vistas de causas criminaes, além de sêrem de graça 
oxame prévio, ou formalidade, que nã:o · :<eja a de especialissima, estando nos termos do alvará. de 3 
verificar a idantidade de pessoa e legnlidade do di- de Novembro de 1786, são da privativa compelen
ploma. · cia do poder executivo ou do desembargo do paço 

« Art. 5.0-Ficão revogadas todas as leis e re- por delegação, conforme a ord. livro 1 o, titulo 3°, 
gulamentos em contrario. no principio, e que portanto. a este tribunal de~ 

« Paço da camara dos del»utados, em 18 de via o supplicante ter recorrido;,comtudo, como elle 
Agosto de 1826.-Manoel Jose de Albuquerque.,. allega que se procedeu nullamente em virtude de 

Requerida; apoiada e approvada a urgencia, pas- uma devassa de commissão, é . de parecer que se 
sou por segunda ·leitura; e julgando-se objecto de peção ao governo instrucções, principalmente ~o· 
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bre a devassa e sobre o tempo em que se procedeu 
á ella. . .· 

« Paço de camara dos deputados, 11 de Agosto 
de 1826.-José da ·_ Cruz .Ferreira.~ Antonio da 

. Silva.Telle:s.-Antonio .4ugusto da Silva. »-Foi 
approyado. _ 
. « A commissão de legislação e de justiça civil,e 
'criminal examinou o requerimento de Francisc_o de 
Paula ·Gonçalves de Cerqueira, tenente do batalhão 
de artilharia da 2a linha, em que se queixa da falsi
dade commettida contra elle pelo escrivão da cor
recção do crime da côrte e casa, José Joaquim de 
Almeida, e da injustiça do juiz da chancellaria, que 
o despronunciára na denuncia que o supplicante 
déra da falsidade e dos desembargadores que forão 
juizes no accordào, que não conheceu do aggravo, 
que o mesmo supplicante interpuzéra daquelle juiz 
da chancellaria. · · 

« Expõe o supplicante, que um Manoel José Ro
drigues Guimarães, colligadó com o escrivão Al
meida, déra contra elle uma querella na correcção 
do crime, fundada em que o supplicante com outro, 
na madrugada de 16 para 17 de Janeiro de 1825, 
forão á casa do querelloso ao largo do Capim e lhe 
espancarão a mulher Hufina Roza de Oliveira e lhe 
fizerão graves nodoas c contusões, estando proxima a 
parir, e que o escrivão Almeida no corpo de delicto 
inserto no documento n~ 1, portára fé, de que, na 
sua presença o <lo medico e cirurgião ahi declara
dos, fôra examinada a querellosa e lhe acharão as 
tecoritadas contusões, em consequ~ncia do que fôra 
o supplicante preso e remettido para a ilha das Co-

.· bras,-õnàejãzt>rn· poi'nfilis"di:nsets-mezes e meio, 
soffrendo grandes ve:nmes e miserias com sua fa
milia, até. qiie, sendo posto em conselho de guel'ra 
c .. neste acariado com as testemunhas da querella e 
com o escrivão, ahi confessa este, que o medico e 
cirurgiões mencionados no aulo não tinhão · sido 
presentes á elle e que ignorava se as firmas erão ou 
não dos mesmos e que s(J tinha visto na queixosa 
duas contusões e não tres, como escrevera; conhe
cida assim a falsidade, foi .o supplicante absolvido 
pelo conselho de guerra com direito salvo contra o 

'querelloso e as testemunhas, como prova: o docu
mento n. 3; e indo ao conselho supremo, foi · mais 
ampliado este .direito contra o dito escrivão Almei
da, pela falsidade commettida no auto, ;i vista da 
sua propria confissão na · acariação constante do 
documento·n . 2. · • · 

<< Diz o supplicanle que de facto usára dó direito 
que aquella . sentença llie resalvara, dando contra o 
escrivão denuncia de falsidade no juizo da chancel
laria, onde depois de soffrer muitas protelações da 
parte do escrivão e do juiz, lhe fõra emfim tomada 
a denuncia, e o falsario pronunciado a livrar-se 
como seguro, ;nas que dentro de oito dias, por um 
simples requerin\ento, não guardados os termos 
lcgaes; fóra despronunciado do que aggravando o 
supplicante, a relação não lhe · tomou conhecimento 
do aggravo, c embargando o accórdão, lhe forão 
despresados os embargos, pelo que recorre a esta 
augusla.camara para chamar a si, nao só os autos da 
mencionadà denuncia, mas todos que processou o 
escrivão Almeida, sendo escrivão · do crime do 
bairro de Santa Rita, afim de lhe decretar a res~ 
ponsabilidade e aos ministros. 

«Ainda que pareça · ã commissão provada a fal
sidade do escrivão Almeida, ·· á vista dos documen
tos n. 1 e 2, ella não póde conhecer . da coarctada 
que deu em &ua defeu, nem doa fundamentos qut 

tevf.l ojuiz da chancellaria para o despronunciar. 
e os juizes do accórdão para não conhecerem do 
aggravo, porque a estes respeitos nenhuns docu
mentos junta o supplicante; julga mais a com
missão não se poderem evocar dos cartorios autos 
findos, como o supplicante pede por ser contra a 
constituição. art. 17~ § 12; nem esta augusta ca
mara decreta accnsação aos empregados subalter
nos, devendo o supplicante ter pt·imeiro recorrido 
·ao poder executivo, para este proceder conforme o 
art. 154 da constituição, competindo ao poder ju
diciario julgar da culpa de taes empregados; cuja 
decisão não póde ser prevenida por um parecer da. 
commissão e voto da camara, ainda quando nesta 
parte a queixa do supplicante viesse instruída com 
documentos. 

« Camara dos deputados, 3 de Agosto de 1826.~ 
José da Cruz Ferreira .. -Antonio Augusto da. 
Silva.-Antonio da Silva Telles. » 

Posto este -•. parecer em ·discussão, fallarão 
O Sa. Cauz FERREIRA ·-Sr. presidente, a esse 

requerimento estão juntos documentos que ao mell 
ver provão a falsidade do auto de corpo de delicto, 
e outras -prevaricações do escrivão •. Porém, este 
negocio não pertence ao corpo legislativo; compete 
ao poder judiciario, e ao executivo. Por isso é que 
a commissão se absteve de interpor o seu juizo. 
Deixemos, pois, aos outros poderes políticos obrar 
segundo as suas attribuicões : não nos mettamos 
.naquillo que nos não pertence. . 

·Eu voto pelo p~recer~~ . . 
O Sn. PAULA E.SouZA :-Eu desejo ouvir a ultima 

parte do parecer. de que não fiz perfeita idéa 
quando se leu. (Foi sàtisfeito.; .. . 

Uma vez que a commissão acha que houve jn
fracção .de lei, parece-.me que se deve rccoininen
dar este negocio ao governo, para fazer executar ..• 
·. rContinnou, porém, em voz tão baixa que não 
foi ouvido pelo tachygrapho.J · 

·O Sa. CRuz FERREIRA :-Eu me opponho a esta 
proposta. 

O ~upplicante não diz que .já recorrera ao poder 
execútivo para fazer castigar os prevaricadores, 
nem. nós sabemos se os juizes que sentenciarão a 
favor. do supplicante, tiverão ou não fun.danientos 
para isso. . .. . • 

O que diz a com missão é que, á vista dos docu
mentos juntos, parece provada a . razã,o da queixa, 
isto ·é, a falsidade : porém, isto não é uma decisão, 
não .é um julgamento. Logo, á parte compete re
correr aos meios q~ tem ao seu alcance, e a. esta 
camara não pertence por ora tomar .conhecimento 
deste negocio. ' · . 

Recommendar-se ao governo é causa escanda
losa. Em lugar de recommendar-se este requerimento 
ao governo, deve-se dizer á parte que · recona ao _ 
governo. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Eu so11 do~ mesmo 
voto, Nós não temos-nada a recómmendar ao go
verno. A parte u$e dos meios que estão ao 
seu alcance, e quando o governo não lhe haja de 
fazer justiça, então represente -á camara; porque 
nós não ' conhecemos dos erros dos funccionerios 
subalternos senão por meio indirecto, isto é» se o 
governo 'não OSCÕ'Iltiver no seu dever. . · 

Portanto·. eu tambem approvo .oparecer da com-
missão. ·. 
' o Sa. P "'u" E Sov:L\ :~Eu muido _. . minha 
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emenda, ainda que não ·· seja approvada; Eu · quero 
ter a satisfação de a propôr... --
. {O mostre orador (aliou _por algum tempo sem 

ser ouvido --pelo tachygrapho) e enviou· ã. mesa 
es~ - · 

<c E!IIENDA 

« Proponho que se recommenáe ao governo, 
faça obs_ervar as leis a este respeito,-Paula e 
Souza;'' -

Foi apoiada, e entrando em discassão com o pa
recer, orarão 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Continuo _a oppôr-mc 
• a esta lembranca. -

Esta recom~endacão não só é ociosa; mas até 
indecorosa. · • · 

Pois ha de a camara dos deputados fazer-se pro
curadora do. supplícante? 

A elle é que compete requerer ao governo o que 
ainda não diz ter i"eito; e se o govern-o o desatten
der, então recorrerá á camara, aqaal , seconhecer 
que tem razão, perguntarã ao governo, porque mo
tivo não tem feito justica a este cidadão. 

O corpo . legisl~t~vo· tem m~a especial oJ:~ri~a_ção 
de votar pela guatda das lets e da conslltu1çao: 
isto é uma verdade, é um dos seus predicados .de
clarados na constituição; porém, a maneira por, 
que se desempenha este attributo do corpo legis-

·lativo, não é o de recomtnendar negocias ao gover
n~ é o de castigar os ministros que não fazem 
cumprir as leis. 

Nós ainda não ·estamos nesse _caso, e porisso é 
escusado recornmendar ao governo aquillo que é do 
s~u dever. ·A parte que réqueíra, que lhe lembre 
esse dever~ ',:;;;; . 

Voto, pois, sus~entando o parecer da commissão. 
O Sa. CusTODiO Dus :-Eu tambem sustento o 

parecer- da coonnissão ·e voto contra a emenda. 
Nós só obramos por .meio da l~i da responsabi

lidade. 
Ahi ne~se requerimento não se diz que os minis

tros de estado infringirão <lS leis, nem.as _dei_!~rão 
infringir. Não se diz que forão ommissos emfàzer 
castigar os empregados subalternos~ Portanto, nós 
nada temos com isto por ora. · 

. E' o escrivão que perpetrou um erro de oflicio: 
logo, o suppli_çante deve requerer a quem compete. 
Se osjuízes a:' quem recorreu não lhe fizer à o justica 
queixe-se aó governo; se o · governo o -não attender 
queixe-se então· a esta camara. • 

Dando-:se por · discutida a ma teria, passou-se · ã 
votaÇão, na qual foi approvado o parecer e rejeitada 
a emenda. 

Leu-se depois disto este outro 

(( PA.l\ECER 

. «A commissão de . legislação e justica civil e cri
minal examinou o· requerimento de :iosé Joaquim 
da Fonseca, que diz ser -de idade de 21 annQs in
completos, natural de -Pernambuco, e allega que, 
indo , á cidade da Bahia no anno de 1824, para li
quidar contas ·suas e de seu tio o padreJoãoBaptista 
da Fonseca, em uma embarcação que carregava fa
rinhas, fôra preso· na mt:sma cidade, como. emissario 
de M~t:loel de Carvalho Paes de Andrade, ~ntªo pre
sidente da província de Pernambuco, e fôra remet-: 
tido para. esta ao Rio de Janeiro . acompanhado de 
um illegal e nUllo s_uuimarió, a que mandou pro-

· --~-.: __ ·:: .. ,_ .. . - ' __ · .. - _ _ · -·. ' ' . - . ';_ ' " '' _:<, .... __ .. :.:·.:~J'':;f.::-· -:~ ·-,,.' :" -; -.:-;·,>c· : .. ~.·-: · .~':5'_~ 
_ceder o· ex..,presidente da ·provinda: (Ja '~:Ba_hi~_::f~J~ 
cisco Vicente '')anna ; e tendo sido recolh1do;aQ ca-.~>: 
lhaboço da-:rórtàicza .de Santa Cruz; privad<(d~:~od&';~ 
a communieaçãci, foi posto a_livramento ~nm'*~~~~~ 
de cinco dias -: e sem ser constdtado _- pelo~Sj!!J.cura;; 
dor nomeado, foi condemnado por senteliça .. a _trá;, 
balhos publicos por toda a vida em galés ; '/,e qiié2{, 
mudado da fortaleza para a cadêa desta cidade;fO.~?':; 
correr as ruas publicas com baraço e pregão, §é~~ 
vindo ue espectaculo, horror e compaixão; e se acõ~:,. 
satisfazendo a sua condemnacão com. tão penosos" 
trabalhos em um paiz onde· lhe faltão parentes e 
amigos, acompanhado da fome, nudez e desesperit.;. 
ção : e, finalmente, ·-- conclue pedindo quo esta ca
,mara lhe conceda revista de tão iliegal processo. · 

«A commissão, comquanto se condôa da infeliz 
so~te do supplicante, julga comtudo inadmissível a 
sua supplica : porque, sendo de graça especialis
sima as revistas d& causas criminaes, nos termos do 
alv. de 3 de Nov('mbi:o de 17tl6; e competindo a 
concessão das mesmas revistas ao poder executivo 
urivativamente, ou ao desembargo do paço por 
delegacão; conforme aord.li\'.1° tit. 3° no prin
cipio:· a estes deve o supplicante recorrer, queren
do, não a esta camara, a quem não toca tal attri
_buição. 

« Paço da camara dos deputados, !) de Agosto de 
1826.-José da Cru:: Ferreira .. -Anlonio-da Silva 
1'elles.-A-Antonio Augusto da Silva. »-Foi appro-
vado sem opposição. · 

Lerão-se mais estes 

Cl PARECERES . 

« A com missão de leis regulamentares, vi o o re-. 
querimento de José Amonio . da Silva Càstro, em 
que pede provideneías para a continuacão dos ju
rados·ácerca dos crimes da liberdade da ·imprensa, 
por ter causa pendente em tal ma teria; e é de.pa
recer _que o supplicante espere pela decisão final 
sobre este objecto. . 
. tt Paco da camara dos deputados, 28 de Agosto 
de 1826.-José Lino Coutinho.-Bernardo Perei'l'a. 
de Vasconcellm:.-N. P. de C. Vergueiro.-Jianoel 
Caetn,1o de A lmei4a e Albuqu.erque;~Jose Ricardo 
da CostaAguiar de Andrada.»-:-Foi approvado. 
. « A conunissão de leis regulamentares vio o-pro- -

jecto de lei do Sr. - Feijó sobre a adminí~tração 
provincial e municipal, o do Sr. Vergueiro sobre a 
administrrção municipal, e o do Sr. Cunha Mattos 
contendo o regimento dos presidentes d~;; _ pro- 
vincias; e é de -parecer que se irriprimão os dons 
primeiros, e o art. 7° do projecto do Sr. Cunlta 
Mattos; como emenda ao .do Sr. Feijó, como con-. 
,·t\m ao seu autor. 

«Paço .da camara dos deputados, 28 de Agosto 
de 18'26.-Com as mesmas· assignaturas. » - Foi 
approvado.' 

· O projecto do Sr.'Vérgueiro é o seguinte: 

t< PROJECTO DE l.:EI 

_« Sobre a administração municipal. 

. l( A assembléa geral legislaiivâ : doimpe~io d.é- . 
ereta: _ -_ .- .. -·· 

« Da~ camaras municipaes. · · · 

«Art. 1. o Em cada cidade:·ou villa bavérá uma: 
camara compQsta . de 5 vereador~s~ . onde a pop_ula-·c 
Çã.o não exceder' a 3,000 alm:as 'e mais um, por cad~ ~; -. 
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. - -__ .· : ". -~ . ·- . ·-:: :- -" .-.. ':~.: -~ -~~~~-~- .~ ;$_~ <·· ' 

SESSA.O EM ~O ,DE AGOSTO'~DE "1826 
' . j..;~ ~11e ~i~def áté ao numero 2~ Os esc·ravos 
. sei'~o·~,para este fim contados pelo terço dó 5eu nu-
: Jller~:::O:}·' _.· · · · · :_.· : ·:· ..... · 
· ç'- '(c" A~i; 2. o Os vereadores serão electivos e an
:nuáe·s,aevendo entrarem exercício no }ode Janeiro: 
cad~ u_rrf'·será design~do numericamente 1 o' 20 •. ao' 

. etc.~ se_gundo o ma10r numero de votos, porque 
' foL~leit5J, deci~indo a sorte no caso de empate. 
o -~~ sera o presidente, na sua falta o 2°, na de am-
bos o 3°; e assim por diante. . 
- << Art. 3. o Reunir-se-hão em sessão ordinaria 

no 1" dia · de cada mez, e continuarãõ nos dias suc
cessivos, emquanto houverem negocios a tratar. 
O presidente convocará sessão extraordinat·ia, se 
fôr necessario. 

«Art. 4. o Não poderão tomár deliberação não 
estando presentes pelo menos os dons tercos dos 
vereadores, e todos os negocias serão !raiados e 
discutidos a. portas a~er~as, dando assento ás pes
soas que qmzerem assistir. 

« Art. 5. o Os vereadores que faltarem serão 
suppridos pelo do anno antecedente, pela ordem 
nu,merica, principiando pelo 1". Os que faltarem 
sem causa justificada, serão multados emmil réis 
po'l' cada dia de falta ; e se faltarem 3 meics, alêm 
da multa, incorrerão na perda do direito de voto 
activ_o e passivo nas eleições, durante um anno, e 
nas hstas se vá pondo esta nota á margem dos seus 
nomes. E por cada 3 mezes, a que faltarem, per
derão o mesmo direito por um anno, e o de poderem 
assistir. a actos. municipaes durante esse tempo, 
pondo:-se ~~tª n()ta_pélslistas. . . 

c< Art. 6.0 E' da attribuição da camara 
« 1.0 Dividir os districtos em · bairros, para 

facilitar a administrar economia e policial. 
« 2." Fazer aslistas dos votantes, e dos elegíveis 

nas assembléas . primarias. . ._ 
« Os que forem injustamente excluídos desta lista 

terão recurc;o ao conselho geral para nellas serem 
admittidos, e o mesmo recurso ·terá qualquer 
cidadão, a respeito dos que nellas forem indevida-
mente inseridos. , 

· « 3.° Fazer effectivas as eleições para c anno 
ftlturo, . dos vereadores, dos juizes ordinarios, de 
orphãos, de paz, e dos almotacés, deferir-lhes 
j11ramento, e dar-lhes · posse1 fazer igualmente 
effectivas as assembléas primarias eleitoraes. 

313 
· « 8. o · Prover a guarda das terras. plantações, 

ruattas, e pastagens, . para'•- que não sejão . offendidas 
por fogos,_ e animaes alheios. ou silvestres, ou por 
outra alf,'"tlma causa. . 

« 9.0 Promover a tranquilidade, saude, e com
rnodidade geral dos habitantes, primeira educacão 
da mocidade, e todos os ramos de industria. • 

« 10. Dirigir a administração dos estabeleci
mentos (\e. caridade, ou de outro interesse· publico, 
pet·tencentes ã ~unicipalidade, e promover a 'fun-
dacão de novos. . 

;< 11. Administrar os bens e rendas rnunicipaes, 
cuidando na conservação, e melhoramento daquelles, 
o n~t: boa arrecadação, contabilidade, e economica 
apphcação destas. 
. u· 12. Tomar contas ao thesoureiro .no fim do 
anno, e rever . as contas tomadas no anno antece
dente. 

<< 13. Formar a estatisLica municipal no 1" anuo 
em que esta lei tiver execução, no anno de 1830, e 
dahi em díante de 5 em 5 annos. 

« 14. Impôr nos casos da sua competencia, penas 
de prisão até 15 dias, e de multa até 60$000 réis. 

« 15. Velar na guarda da constituicão, lei~, e 
regulamentos, lembrando aos emDregados public.os 
o cumprimento ·dos setJs deverês, e ouvindo e 
examinando queixas contra elles, mandando-os 
responder, -e remettendo-as com informacão a 
autoridade a quem compete processai-as, ôu ao 
presidente da província. . 

<c 16. P!'opôr sobre objecto do interesse do 
municipio,__o.\Lda_prOYincia,..a-eon~nienc-ia-de·-uma--
nova lei, e a revogacão de uma lei existente, 
remettendo os seus projêctos ao conselho geral. 
. << 17. Remeltendo no principio do anno uma 
copia das actas das sessões do anno precedente, e o 
balanço do rendimento, e despeza do mesmo anno, 
ao presidente da provincia, que fazendo as observa
ções que lhe occorrerem, apre'3entará tudo aó 
conselho geral" o qual annullará o que encontrar 
contrario ás leis, e ao interesse publico, mandará 
repôr na thesouraria do município, o que encontrar 
mal • despendido. e intervirá o modo de proceder 
no que_ não encontrar em boa ordem, . . 

« 18. Na província da capital do fmperio, as 
relações das camaras serão com a camara dos 
deputados, e ministro ôo interior, em lugar dos 
conselhos geraes e presidentes das províncias. • « 4.0 Eleger o seu secretario, thesoureiro, pro

curador, e officiaes subalternos, e os tabelliães de 
notas o e cessarias na cidade ou villas, e em cada c< Do presidente t!a · camat·a 
bairro de fóra, deferir-lhes juramento, e dar-lhes << Art. 7.o E, da attribuição do presidente da 
posse. . ·. · ·· . · camara: . 

' cc 5 ·" Propôr ao presidente 4- pessoas, para que cc 1.° Convocar sessões extiaordinarias nos' casos 
este nomêe d'entre . ellas o intendente, e vice-inten-
dente do município. urgentes. = 

<< 6." Fazer registrar os títulos de todos os em- << 2.0 Dirigir os trabalhos das sessões, e manter 
pregados, que houverem de exercitar poder dentro nellas a ordem, tanto a respeito dos vereadores 
do município, com residencia nclle, e fazel-os impedindo que uns interrompão outros, e deixando 
reconhecer por editaes. . a_ cada um a livre faculdade de propor, · discutir, e 

« A camara da capital da província, deve além votar, que elle poderá igualmente exercer, como .a 
disso dar solemnemente posse aG pr~sidente da respeito dos espectadores, que . fará conter em 
mesma provincia. respeitoso silencio, fazendo sabir o vereador, ou 

« 7." A policia material de todo 0 districto, .,espectador, que não_ obedecer á 1 a e 2• adyertenc~a, 
fazendo abrir, construir, conservar, e melhorar e levantando ,a sessao _quando ~e outr.o modo llao 
ruas, praças, estradas, caminhos de ·moradores, puder manter a ordem. Na . sessa~ segumte proporá 
fortes, pontes; casas, e lugares de mercado, pas- á camara a pena, em que deve mco~e: o que per
tagens publicas, e · qualquer outro objecto de inle- turbou a ._ordem_, ~ - a. ~amal!l podera Julgal-B: c~m 
resse commúm, a direcçãoda regularidade externa augmento, ou diminutçao, nao excedendo o linnte 

• dos ,eàifi,cios, o asseio, e commodidade de todos. os ~o§ 1~ art 6•. . ..... · .. · . • -. _ . . . 
lugares p~lioos: · · c 3.• Ser o unico orgão,:_da camara e,m todas ai 

'79 
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314 ' 
suas re)a~ões, 'fazer executar as suas deliberacces, e 
assignai: "as folhas, e mandados especiaes dê des
pezas. 

C( 4. 0 Velar que os officiaes do expediente da 
camara, e os almotacés cumprão os seus deveres. 

<< 5.0 Deferir juramento a todos os empregados 
municipaes, o que fará em sessão de camara, ha-
vendo-a; ~ 

« 6. o Recolher todas as informações, que possão 
ser objecto de exame, ou deliberacão da camara. e 
dar conta á mesma, em cada sessão. do estado da 
administra.cão. _ 

<< 7.0 . QtÍando a camara der posse aos novos ve
readores, apresentará· nessa st:ssão um relatado 
circumstanciado, da marcha da administracão no 
anno precedente, e do seu estado, juntando á conta 
do rendimento, e despeza. · 

« Do archivo 

« A~t. 8.0 Haverá um archivo, onde se guardom 
em bom recato, ordem, e asseio , todos os li"ros, 
e papeis pertcncent!3s á camara., c ond(:! se recolhào 
todos os livros findos dos tabelliães de nolas e dos 
assentos dos nascimentos, casamentos, e obitos. 

<< Art. 9. 0 Haverá no archivo sempre promptos 
linos em bran~o, rubricados pelo presidente da 
càmara, para serem entregues em lugar dos lindos, 
que se receberem, lavrando-se neste acto os termos 
de aber~ura, e encerramento, com designação do 
seu destmo. 

<< J)o secreta1·io 
«-Art~ Iõ~ São attribuiçõés do Sflcretario: 
« I. o To~a a esc:ipturação dacamara, presidente, 

e thesourarta. 
«. 2.0 Dar a todos os empregados munici{laes 

certidão do juramento do sell cargo. a qual será 
assignada pelo presidente, e lhes servir~ de titulo. 

« 3.° Conservar oarchivo em boa guarda, ordem, 
e asseiO. · 
• « 4.0 Passar, sem dependencia de despacho, as 
certidões q~e lhe forem pedidas por interesse parti
cular, a so destas terá emolumentos, que serão os 
m~smos dos escrh'ães do judicial. . . - · 

« Art. 11. A camara lhe pagará ordenado, ou 
lhe exigirá um donativo annual,=Para as despezas 
da mesma ,,camara, segundo for o rendimento 
dos emolumentos. 

<< Do thesou1·eiro 
c< Art. 12. Ao thesoureiro compete receber as 

rendas, e fuzer as despezas especialmente auto risadas 
pelo presidente, e apresentar no fim do anno a sua 
conta documentada. · ·· 

« Do procurador 

<< Art. 13. E' da attribuição do procurador : 
« 1.° Fazer entrar na thesouraria todas as rendas 

municipaes. · . - · _ _ 
·. « 2; 0 ·Defender a propriedade, e servidões publiêas 

e todos os direitos n:lunicipaes. ~ . . , 
« 3. o Representar ao presidente e á camara quando 

entender conve~icnte ao bem publico. -

. << , Do porteiro 
« Art. 14. Pertence ao pClrteiro, debaixo das 

ordens . <!_o presidente, a. guarda ·e policia da . ea'sa 
da~ sessoes, e o seu serVIço externn, como levar l>s 
ansos, fazer as nol.i.ficações de comparecimento etc. 

.· Cl A camar11}he pagará otdenad~, , ~ sendo néê~si.. 
sat:io, lhe ,dará.Cajudante, e serventes. 

<l Dos almolacés , .. . 

a Ar.:t. 15. ·Em 'cada districto, ou bairro, d~ign:atih ' 
pela carnara, haverá um almotacé. . ·:. · ' 

<< Art. 16. Os alinotacés, cada um no séu bairro, 
têm a seu cargo todos os objectos ,da competeneia · 
da camara, executão as deliberações debaixo das 
ordens do presidente. . 

« Julgão .as penas estabelecidas pela camara nas 
su11s posturas, sem outr:1 fórma de processo _mais do 
que citação, c audiencia da parte, como adiantese 
determina para os juizes de paz. · 

a Escreve nos seus processos o tabelliã"o.do bairro. 

« Do inte1idente municipal 

« Art. 1'1. Em cada cidade e villa haverá um 
intendente subordinado immediatamente ao presi:. 
dente da província. 

<< Art. 18. E' da attribuicão do intendente. 
<< 1.0 Executar; e fazer êJCecutar todas as ordens 

do presidente da província, e na éôrte do ministro 
do interior, não havendo presidente, e dar conta ao 
mesmo de todos os acontecimentos, e circumstancias 
que pHssão interessar á boa administração. 

« 2. o Prestar todo auxilio, que lhe for requerido 
para a exeéucão de ordens emanadas de qualquer 
autoridade. · 

« a. o Coínmandar a força municipal. · 
« 4. o Manter o respeito devido a todos os em:.. 

pregados pilblicos·no exercício de suas funccões. 
<< ;).o Velar que os empregados 'publicas éumprão 

os seus deveres, advertindo-os quando o não . fizerem 
c dando conta. ao presidente da pro"iôcia, ou á 
autoridade, a "que compete fazer effectiva a sua 
responsabilidade. . . . .. 

« 6. o Manter o socego publico, cuidando em 
os delictos, corrigir as infrar.ções c prender . os · 
criminosos, c pessoas desconhecidas, que se demo'
rarem tres dia;; no município seni apresentarem 
passa portes. . . . .. . . . 

« '7. 0 Activar os juizes de pàz, que cumprão os 
suas obrigações. 

<< 8.0 Velar 'sobre ós bens, rendas, e estabeleci~ 
mentos provinCiaes ou nacionaes. . 

<< 9. o Exercei' cuinulativatnente ,corii ôs juizes de 
Paz a reconciliação. . . . . 

« Art . . 19. Terá um ajudante por elle nomeacJo 
para fazer exêclitar as suas ordens. Este ajudante 
nas grandes. cidades terá .uma. gratificação paga pela 
camara. e por . ella arbttrada, · e confirmada pelo 
conselho geral, ou na côrte pela assembléa legislativa 

« Dos fuizes 'dejiaz 

~~ Art. 20. Ém cada:distrieto, .ou bairro designado 
pela camara, haverá um juiz de paz. 

« Art. 2L ·Suas attribuicoos são : .. . 
(( 1. o Conciliar as coniendàs, de que possão 

resultar demandas em juizo. 
· « 2.0 Prevenir os delictos• 
, « a. o Julgar .as pequenas contendas, e correccio,;, 

nalmente as infraccões. . . . . _ : -
« 4.0 Indag!l:r a-êxistencia dos delietos. 
« . t>. o ·Prender os criminosos e os desconhecidos 

suspeitus. . .. . . · , . 
· « ~~o Dar conta a autoridade eompeteiltecdas pe&. • 

soas e bens que precisão administração; · · · . ·· · 
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cr 7.0 Executar as ordens do intendimte, e .dar~ lhe 
conta de tudo o que pertence ao exercício do seu 
cargo. · · 

« Art. ·22.-Em virtude _da 1• ~ttribuirão o juiz 
d~ pa.z, _logo que uma parte'lhe requerer"coneilia
çao, :chamará a parte contraria por carta sna, ou 
pela Intervenção de um visinho acreditado, para que 
compareça na sua presença em dia e hora determi-
nada.. · 

u Art. 23. O que não obedecer a este chamamento 
~ão comparecendo, nem mandando escusa, será no
tificado. pe~o tabellião, ou ollicial de justiça, para 
em outro dxa ter lugar a reconciliacão, e ver-se con
demnar pela desobedienria em 24-horas de prisão, 
e _6SOOO de multa depr.is de ouvido. ou á sua revelia 
nao comparecendo, e a condemnacão será logo exe-
cutada, se· a parte não appellar. • · 

'' Art. 24. A parte que não comparecer nesta se
gunda vez,_ tornará a se~ citada para coJÍlparecer 
em o~tro dxa com a commmacão de perder o direito 
de_ ~~fende!-se no juizo coniencioso: o juiz de paz 
no dxa ~ons1gnado, na falta de comparecimento e de 
legitima escu!'a,julgará a comminacão por sentenca · 
e della mandará· dar certidão á parte. • ' 

« Art .. ~.-No · ~.so de impedimento de uma 
parte, o JUiz de {laz xra com a outra ao lu.,.ar da im-
pedida. · ~ 

. «.Art. 26.--..:Estando presentes ambas as partes, 
o JUIZ de paz as exhortará a que se conciliem, lem
brando-l~es as despezas, trabalhos e desasocegos, 
que comsrgo trazem demandas, examinará as provas 
apresentadas, e fará as perguntas que entender con
v~mentes; para 'b conhecimento da verdade e me-

- hor convencer a part~ que não tiver direito: 
<< Qu_ando lhe parecer a proposito convocará duas 

ou ma1~ pessoas, que o ajudem a conciliar as 
partes. · · _ 

cc Art. Z7. Logo que obtiver- a· concilia cão, fará 
escrever ·termó della, a~signado _pelas partes, por 
elle e por duas testemunhas, especificando com cla-
reza as condições em que accordarão. . 

cc Art. 28. Não obtendo a conciliação proporá 
que se nomêem arbitros que decidão a contenda;· e 
se obtiver. fará escrever um termo desta ..:onvencão 
no qual se exponha a que~tão _com c1aresa, e se "no~ 
mêem as pessoas que hão de julgai-a, assignando do 
mesmo. modo, que o precedente. 

<< :trt.- 29. ~ão obtep.do a conciliação nem a con
vença~ de arbrtros, fara escrever termo disto mesmo, 
espe~xficando os factos em que as partes concorda
darão e no que desconvierão, assignando os prece-
dentes. · 
., '' .Art. M. Os termos acima serão escri~ios em 
li_vro para. isso destinado, que a camara tera forne
Cido rubricado pelo presidente deUa, e o escrivão 
dará ás partes, que lhe requererem, certidão delles; 

« Art: 31. As custas serão págas por ambas as 
p~rLes, no caso de conciliação, ou convenção de ar
lntros; e só pelo autor, quando não houver effeito, 
mas na sentença conten~osa ficaráõ á cargo do que 
Jlerder_ a demanda, e para esse fim ·irão contadas na 
certidão~. · 

« Art. 32. A conciliação tem lugar, sempre que 
p~r meio d~lla se póde evitar 0° processo conten
CIOSO; e deixa de . ser admissivel nos c-asos que -não 
puder ser objecto de transaccão entre as partes, 
t.omo são os11elietos, os inventaiios, que a lei manda 
fazer, as execnções fiscaes e semelhantes. .--· 

~A-rt. ~ •. O juiz de paz dividirá o bairro em 
quarteb:ões, que -não excedão de ~ fógos, .e .em 

.. •• • • .. -- ··.· -·- · 

ca~a um terá um· cabo por elle nomeado, que;J 
avrse .de todos os acontecimentos, e cxecúte as suas· 
ordens. 

« Art. 34. Em . virtude da segunda a:ttribuicão 
« Lo Evita, ou separa os ajuntamentôs, em que 

h~ _perigo de desordem, e não os podendo separar, 
v1g1a que nelles se mantenha a ordem. 

!' 2. o Separa dos lugares publicos as pessoas em
brragadas, entregando-as á custodia de alguem. 
.Tambem se enlende neste caso lugares publieos as 
casas de qualquer trafico, ou ollicinas de portas 
abertas. 

cc 3.0 Intervem nas rixas, procurando conciliai-as 
e não o obtendo, faz assignar termo de bem viver ao 
que mostra intenções de fazer mal, e vigia sobre sua 
conducta. 

cc Se o rixosa continuar a manifestar taes inten- · 
ções, procederá contra elle a prisão de 10 a 30 dias, 
ouvindo o summariante, e procedendo logo á con
dem~ação,_ execução; e pela reincidenCJa o duplo, 
dep01s o tnplo da pena. 

cc O effeito do termo de bem viver, é o aggJ·ava
me!lto da pena1 no caso de se seguir delicto e tornar 
o nxoso suspexto delle, sem outra prova. -

« 4:.0 Vigiar as pessoas suspeitas, enlrando nesta 
classe os vadios que não têm meios de subsistencia 
e os que fazem despezas acima das possibilidades • 

c< 5. o Fazer prender_ a_s pessoas desconhecidas4,que 
sendo de fóra do mumc1p10, se demorarem nene· tres 
dias, sem lhe apresentarem passaporte, e remet
têl-os ao juiz ordinario. 

cc .Art. 35. Em virtude da terceira attrihuicão 
<< Lo Todas as contendas civis que não excede

rem o valor de 20:000$000. 
« 2. 0 As injurias entre pessoas particulares, im

pondo na primeira vez as penas de 5 a 15 dias de 
prisão, e de 5 a 15$000, na segunda o du pio, e nas 
outras o triplo. 

« 3. e q~ furt.os, que excederem a 10$000, im
pondo, além da indemnisação, na primeira vez a 
pena de lO dias de prisão, e de multa outro tanto 
do valor do furto, na segunda o dobro das duas 
penas, e nas outras o triplo. 

<c 4. 0 Os damnos, que não excederem a 105000, 
impondo, no caso de culpa manifesta, utna multa 
igual ao valor do damno, e provando-se proposito, 
além desta pena, a prisão de 5 a 15 dias, e sempre 
a indemnisacão. 

<c 5.0 As Ólfensas á moral-publica, não qualifica
das. de crime, como são palavras, actos e attitudes 
deshonestas em lugares publicos, ou nelles ouvidos, 
ou vistos; e as irreverencias ao culto religioso, im
pQndo nestes casos a pena de 5 a 15 dias de prisão 
na primeira vez, o dobro na segunda, e o triplo nas 
outras. . _ ._ .. 

cc .Art. 36.-Todos estes processos serão verbaes; 
ouvidas as p"artos, e as testemunhas juntamente, 
o juiz de paz dará immediatamente a sentença, v 
fará executar no mesmo acto, se a p1üte não ap
pellar. 

« Art. 37. A sentença será escripta no livro, e 
fará fl1enção da confissão das partes e dos documen;. 
tos e testemunhas, q:ue provarão os factos, sem haver 
outra escrtipta. .. · . · . ·. · 

« Art. 38. Em todos os processos do juiz de -paz 
escreverá o tabellião do bairro, e na faltá delle~ a 
pesso~ que o juiz nomear, e·terá os mesmos emolu
mentos que o escrivão dojixdicial. 

,<< Art. 39. F;IU. virtude.· ~a 4a attri~uição, .ojuiz 
\le paz, logo q~e .t1vel'_not1ciade se haver:.~wnmet-
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tido algum delicto no seu bai~o, irá com o tabel- ri~rá immediátamente admittida a fiança ldonea; que 
lião ao lugar onde se disser commettido, e recolherá a parte otrei'ecer, ·e. esta posta em liberdade. · 
tod~as provas da sua exist~~eia, e do seu autor in- « Art. 51. . As. penas impostas nesta lei,. ou nas 
que!"mdo testef!lunhas, soliettando documentos, e posturas da camara, .serão applicadas para o cofro 
ouvmdo os qu_eiXoso~. . . · da camara.o· • ~i ·: .· ... · . 

« Se o dehcto detxar vesttgws, que mostrem ou . . · j • • 

indiquem a sua existencia, fará nelles exames por « Art. 52._ Nenhuma autoridade chamara pessoa 
duas pessoas intellicrentes a quem deferirá jura- alguma, s~m Ih~ declarar o fim para que, ~xcepto 
mento. o ' · se o ·negocio pedir segredo, declarando-o assim. 

« Art. 40. Se o delinquente fôr nomeado, rará « Art. 53. To_da a pessoa que desobedece! a qual-
conduzil-o á sua pres.:nca, e o inten-ogará á vista quer das autondades reguladas por esta lei, em ne
dos etreitos existentes e· das testemunhas fazendo gocio da sua competencia, incorreráõ na pena de 
escrever suas respostas. ' 3 a 30 dias de pnsão na 1• vez, o dobro na2•, e o 

<< Art. 41. Cessão estas funcções do juiz de paz, ~r!plo nas oulr~s. Esta pena será _app~icada pelo 
quando estiver presente e desimpedindo o juiz ordi- JUIZ de paz do bam-o, onde a desobedtenma fôr corn-
nario. mettida. 

« Art. 4:2. O juiz ordinario, logo que receber o « Art. 54. O official, ou cabo, que intimar _uma 
processo informatorio, examinará se nelle ha aJcruma ordem, a que se recusar obediencia no aclo da tnti- . 
fal_ta ~ a fará snpprir, ou a suJ?prirá por si m:Smo, mação, no~ificarã logo o desobedi~nte p~ra co~pa
prmCJpalmente nos casos ma1s graves. Examinará recer em d1_a certo perante a autondade, rmmedrata, 
se a prisão foi bem, ou mal ordenada, e reformará a que expedw, ou mandou executar a ordem, e ha
di~pos1ção do juiz de paz, parecendo-lhe injusta, ou vendo perigo de fuga, o ~ondu~!rá ~m custodia ~ 
seJa quando mandou prender, ou quando não pres.e~ça da mesm~ au_tondade, a quem entregara 
mandou. ·· cerhdao de desobcdtenCia. ·· - · 

<< ·Art. 43. Havendo evidentes provas de quem é << Se a desobedirmcia não fôr manifestada em acto 
o delinquente, o fará prender, e remetter logo, as- de intimação, a autoridade desobedecida mandará 
sim como todo o processo informatorio ao juiz or- por escripto notificar o desobediente, para que com
dinario. pareça em sua presença, marcando-lhe o dia ou 

« Art. 44. Terá a lista dos ct·iminosos, e fará hora, se estiv~r perto, e declarando o motivo; e 
. prendêl-os quando estiverem no sf'u bairro, po- hav_endo perigo de fuga o fará conduzir em cus~ 

dendo em seguimento delles entrar nos bairros vi- todta. . 
sinhós~ << Art. 55. A autoridade desobedecida; ouvirá o 

•- « Quando tiver noticia de algum criminoso em indic3do de desobediencia, examinar <i as provas de 
outro bairro. avisarã disso ao juiz de paz respectivo sua defesa, e parecendo-lhe culpado, fará escrever 
e ao juiz ordinario. termo de desobediencia assignado por duas- t.es~e-

« Art. 45. Em virtude da 6• attribuicão, infor- munhas. . . · 
mará diligentemente o j_uiz de orphãos, dÓs menores <c Sc~d.o c;> juiz ~e paz a autoridade deso~{;ld~~ida 
a quem fallecer o par, que ficarem abandonados procedera 1mmedratamente contra elle, e· .nao,,: o 
pelo pai, que se ausentar sem prover ná sua educa- sendo, remetterá as certidões, termo de desobed,ien
çã?• ou · a quel!l o pai não dá educação; e dos des- cia, e quaesquer outras pr_ovas, ~ c;>s nomes das .t,os-
acisados sem par. temunhas, sendo necessano, ao JUIZ de paz. . · 

« Art. 46. Igualmente o informará dos direitos, « Art. 56. O juiz de paz, ouvindo novamente o 
que ·se abrirem a favor ·de pessoa que não exeJcer ré? ?dmittindo a~ novas provas, que elle dér, e in-
plenamente a administracão dos seus bens; e da qumndo as testemunha que lhe fazem culpa, s'ündo 
existencia de bens abandonados, pela ausencia do necessario, lhe imporá a. pena, e· a fará executar, 
seu dono, que se ausentou .~em incumbil-os a pro- se o réo não I!Jlpellar. . . . . 
cura~or,_ ou de quem o proeuradorfalleceu, sem ser cc Art. 57. De todas as sentenças dosjuizesde,paz, 
subst1tu1do por outro. e dos almotacés podem as partes appellar no mesmo 

« Art. 47. Em cada um dos casos dos dous arti-: act~ em que forem proferidas, para o juiz ordi,;, 
gos precedentes, acautellará o perigo que possa ha- nar10. . _ · 
ver, tanto ~ !espeito d~s pe~soas, c?mo _dos bens, « _Àrt. 58. Logo que a sentença fõr apellada, o 
emquanto o JUIZ de orphaos nao proVIdenc1ar. escrrvão passarã certidão da sentença e fundamen

tos . della, estando escripta em livro, e a remei terá 
com os documentos a ella pertencent~s, ou () 'pro
cesso não esc ri pto em livro ao juiz or~inado, de'
cla~ando o dia, que o juiz de paz, ou ó almotacé1, 
asstgnar para as partes comparecerem na ins-

« Dos tabelliães dos bairros 

« Ait. 48. Em cada bairro haverá um tabellião 
de notas, nomeado e juramentado pela camara, que 
terá um livro rubricado pelo presidente da camara 
para nelle escrever as escripturas pu1>licas. 

« Art. 49. Estes tabelliães têm as mesmas attri
buições, e vencem os m~smos emolumentos que os 
out.Ios, farão · seu signal publico na camara, darão 
as certidões que as partes lhe pedirem, indepen
dente de despacho; . escreveráõ nos processos pe
rante os juizes de paz, e os almotacés, e neste exer
cicio venceráõ os emolumentos que os escrivães do 
judicial. · 

« Disposições geraes 

_ « Art. 50. T~das as vezes que se proceder a pri
sao, ou a custodia~ antes de sentença não appellada, 

tancia superior. · 
« Art. 59. O juiz ordinario no . dia assignado 

sendo-~he pre~ente a sentença appellada con vocarã 
dous aJudantes que serão os dous·vereadores mais 
votados, que facilmente possão concorrer, com elles 
examinará a sentença, ouvindo as partesque com
parecerem, e no seguimento da·me...c;ma sentenca es
creverá a decisão tomada a pluralidade de votõs, as
signada por elle e os ajudantes, e a remeLterá ao 
juizo donde emanar para se executar, sem outro 
recurso. · 
• .« Art. 60. O que · se considerar aggravado pelo 
J utz de paz, ou almotacél poderá· demandar sua in-
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juria, a·reparação de damno perante ojuizordinario, 
e requerer a responsabilidade, provándo;dólo nelle,. 

« Das elei~~~~.'t!~. :: . . · 
« Art. 61~ Têm · voto, · e são .. -~legiv9is -par-t ve:

readores, intendentes, juizesordinârios;;e de paz, e 
a~motacés as pessoas designadas na"' constituição 
tit.4°,-cap.l.0 arts.91,92e93. __ · · .. 

« Art. 62. Não se podem accumular dous empregos 
nomeados no artigo precedente, nem um delles, com 
o exercício d'outro algum emprego publico, excepto 
o de juiz de paz com o de almotacél, quando a cama
ra o tiver anteriormente deliberado. 
_ cc Art. 68. Nenhuma pessQa póde isentar-se de 
servir qualquer dos sobreditos empregos, sem· causa 
que o impossibilite, provada perante a camara, que 
nesse caso chamará o immediato em votos, excepto 
o que tiver ser.vido successivamente dous annos, 
que poderá por outros dons. -' 
· « Art. 64, . As . eleicões serão feitas no dia 1 o de 
Dezembro, precedidas· de editaes da camará, oito 
dias antes, corri o dia e hora. . 

. -.:~ .,· 

·,·a11-
ricas . o . número dos v~tos, qué . successivamente Ít";; 
verem, pronunciando este . numero em voz álta, e 
no fim de cada eleição o nome dos.eleitos. ·• 

u Art. 73. No fim de cada eleição escrevem em 
livro para esse fim designado, e rubricado pel9 pre
sidente da camara, o resultado da eleição, com o -
dia, mez e anno, numero dos votantes, e os nomes 
das pessoas da mesa que- assignarão. 

« Art. '74. Se no curso das eleições houver al
guma questão ou duvida, a mesa a decidirã. pro
nunciando em voz alta a sua decisão, e propondo a 
approvacão da assembléa, que votará sobre ella sim
boli~aménte. 

« Art. '75. A pessoa denunciada de suborno aêtivo 
cu passivo, será julgada na fórma do artigo prece
dente, e perderá _o voto activo e passivo, nas eJeições 
desse anno, e do futuro.- Nicoláo .Pereira de 
Ca•mpos Vergueiro. » 
· Tendo comparecido na sala os Srs. membros das 
CQmmissões de constituicão e de guerra e marinha, 
o Sr. Cavalcanti de AlbÚquerque como relator leu 
o seguinte • _ · _ · ,-

«PARECER 

« :\rt. 65. Reunido o povo na casa da camara, na 
hora assignada, o presidente da camara, será o pre~ 
sidente da assembléa eleitoral até se nomear o que 
ha . de presidir ás eleições, os · quatro vereadores « As commissões de constituição, e guerra e ma~ 
mais votados servir<íõ de escrutinadores, e o secre~ rinha reflectindo sobre os officios dos ministros ,res~ 
ta rio da camara escreverá em quanto não forelll no- pectivos da forca de mar e terra em resposta ao que-
meados outros. . · . · sito, que se lne·rez em conformidade do art.15 tit.ll - · 

« Art. 66. Em primeiro lugar se elegerá por ce~ da- constituição do imperio, é de parecer emquantO 
dulas lançadas por cada um dos votantes, em uma ao primeiro, qne, posto que o ministro da-marieba 
urna secreta, o presidente da assembléa eleitoral a tenha mandado çom antecedencia as informações · , 
maioria absoluta, se no primeiro eset·utinio ningucm e documentos precisos para a camara conhecer·a 
()btiver maioria absoluta, entraráõ em primeiro es- força actual da marinha, comtudo não havia até 
crutinio os dous mais votado's, e havendo empate, entã~ emittido a propositura da força, que-lhe era _ 
tanto neste como em qualquer outro caso, decidtrá preczsa no anno futuro, para a seguranca, e defeza -

: ·~)orte. do imperio, propositura que a camarâ exigio ca~ 
, - « Art. 67. O presidente eleito tomará logo as- thegoricamente, e retluctindo mais pela completa 

sento, -e serão eleitos conjuntamente do~s escru- leitura do officio, que, comquanto o" ministro_ não 
tinadores, e dou> secretarios, á pluralidade r.elativa declare expressamente a forca naval que)recisa 
por cedulas, que conttanhão quatro nomes la_nçados paz·a o anno futuro, corntudÕ diz, trazendo.ã Iem
na urna, pelos votantes, os quatro que tiverem brança as circumstancias do imperio, que,não se 
maior· numero de votos designaráõ d'cntre elles, deve diminuir, e nem se póde augmentar, pela pe
juntamente com o presidente, os escrutinadores, e nuria do estado, se considerão forçados á concluir, 
dous secretarios, que immediatamente tomaráõ as- que se deve decretar a mesma forca actual de maw 

,sento. rinha para o anno vindouro. ·~ 
«Art. 6~. Em primeiro lugar se fará a eleição dos << E pelo que pertence ao 2° do ministro da 

vereadores·por cedulas, quecontenhão tantos nomes, guerra, são de parecer, que attendendo ás precisões 
quantos- deyem ser o~ v~readores, e }icaráõ eleitos do estado com a guerra do sul, se permitta ao go
os que obtzve!-*em ma10na absoluta, zsto é, um nu- verno o poder preencher os corpos existentes na 
mero de votos 1gual a metade ': rnais .um do n n~e~o .data . de hoje, não .sendo nunca compatível com a 
da§ cedulas. P~ra os que na o ~b~1 verem mazon~ constituição, o deixar ao governo a faculdade. arbi
t~bso!uta f1élvera segundo es<:rullpzo. !JO qual s.:~ traria de levantar novas forças, como quer aquelle 

- ~odem ser votados os _que tlverao !Datsvotos, em Ministro na segunda parte do seu oflicio,-e pqrque 
.numero duplo dos.que hao de ~e~ elezt.os: . . mesmo as commissões entendem, que o estado com-

«. Az·~~--69. Seg:Uir-se-~a aelmçao do Jll_IZ, ou ,JU~zes pleto desses corpos darão uma força assaz suffi.
ordmarlOs, depm~ a _domlendente em. hsta tnpl~ce, ciente para a defeza do imperio, pois que montará á 
tambem por mawn~ absoluta, depOis a dos Jmzes mais de trinta e seis mil homens. 
de . ~az, e finalmente a dos alrnotacés por maioria « Peio que as conimissões offerecem 0 projecto 
relativa. . . · O' i t · 

« Art. • 70. O .. presidente da assembléa eleitoral seou n e. _ _ 
dirige os trabalhos . della, e mantém a Ol'dem, re- - <t Ca!Dar,a do, de~ut~dos, 30 de ~gosto dey~~
cebe as cedulas,·· logo que são lidas pelo escrutinado r, - Lt~cto Soares ~e,xet-ra de Gouvea.-J ose Ltnp 
e as examina:·-::, . Coutmho.-. Franctseo das Chagas Santos.- Ray_-

cc Art. 7L Os escrutinadores , lêm em · voz alta mun~o Jose da . Cunha il[ attos.- .Manoel Antom.o 
alternadamente as eedulas, e fiscalisão a exacti- Gafvao.-~ntomo Franct~co de Paula Hollanda 
dão dos trabalhos. . Cavalcan~~ de Albuquerque "~- • 

. . «Art. 72. Ossecretarios repartem entre si os tra- O . projecto, a que este parecer se refere, é o que 
balhos· pelas letras do alphabeto, escrevem os nomes fica acima . transcripto, e :apresentado no vrincipio 
dos votados .accrescent.ando-lhes em letras nume- da sessão pela cornmissão;de guerra e mannha. _ -- . . . .. ' . -· a. ·· · . ·--
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> · S~ndo :approvado -o parecer, . guardadas a~ · fo~a7 
lidades ·do regimento, o' Sr. presidente abrt~ a dis
cussão sobre o pi(\jecto; qué já- se Lín_h~ julgad_o 
digno de. delib,eração e utg~nte, e~ se bavu~ su~stt
tuido ao que·se acb~va em diScussao contendo m~ 
trucções para o recrutame.nto. 

O· art. lo foi approvado sem impugnaçã~, posto 
em discussão o art. 2<', pedio a palavra, e du;se. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:- Sr. !presidente, eu 
me conformo com a doutrina deste artigo, mas 
te.nho a fazer uma emenda sobro a redacção. Eu 
qüizera · que em lugar de se dizcr-proccder-sc-ha 
ao recrutamento- se diga- o governo ficàanto
risado para fazer o recrutamento.- Esta phrase me 
parece mais propria. A assembléa n~o mandare
crutar, autoriza o recrutamento, quando é prec1so. 

Dito isto leu e envioq á .mesa esta 

ago~a . mefeÇerá. -Íl' att~nção da oaiJlM"P· P~ço que o 
:Sr. secrétario a leia de no:vo. · - _. · · 

O Sr. Jo secretario o leia a emenda a que o il-
lustre orador alluiliii'; . . . . . . . .. ' . . "' ·• 
-o Sa~ CL:Kum PEREIRA:- Eu-Dão possocon~ir 

ne~ta emenda~ · por~ue ·as "penas niio produzem o 
seu effeito por mUI lo rigo_rosas, mas sim pela sa
bedoria. com que são applicadas. As penas muito 
furtes $ão difficeis de executar-se. Julgô pois que a 
'materia do artigo do Sr. !>aula c Souza~ preferí
vel, por ser mais consentanea com a rãzão, e de 
mais facil execução. 

O Sn. SouzA FRANÇA : -Sr. presidept~, ~e aquel
les que passarão ordens arbitrarias para recruta
mento, ou para . qualquer actó 'violimío, e de pura 
força, se lembrassem de que elles mesmos podião 
ser vic~imas de outras ordens arbitraria,s~ não seriãe 
tão faceis 'de ás passar. · · 

«.EMENDA A razão porque se manda agarra.r em homens 
« Proponho que no art. 2o se diga. -Fica au1o- para $entar praça, como se prendem féras, 'é a cer

risado o governo para proceder ao recrutamento-. tcza eni que estão ·esses absolutis.tas. de 'que nem 
em lugar da expressão_ proceder-se-ha ao rccru- ellcs, nem seus filhos, nem os seus ài,Íligo·s e paren
tamento.- Clemente Pcrei,-a. » . tes hão de ser victimas dessas arbitrariedades. Se~ 

\ISSiin JIÕO fosse, cll~s serião ~s 'pri~eircj~ a ·clalflar 
Foi apoiada, e co.mo não houvesse quem mais se contra os mandões;-~ a implorar o soccorro das leüi;; · 

offerecesse a fallar, proced~u.:se á voVtção, pela Is.tp é o q't,le 'di,ariamente éstâniOS véndo. · Venhão 
qual forão appr~Wados 0 artigo, salva a redacçfi.o e ~res ·mil homens do Ceará~izem ·elleg-;...o estado 
a emenda. . . 'precisa de soldados, todos devéni 'servir • .. . . 

Os a~ts. 3o e 4o fô~ão successiva.ment~ approvados ·Dizem isto, meus senhqres. porquesabem que' 
sem discus!lão . Então obt~ve a palavra 0 Sr. Paula nem eUe!!, nem seus filhos, nem seus parentes hão 
e souza. e depois de orar por àlgum tempo, sem de vir em gargalheiras para o·porão de mn navio : 

·que o bchigrapho pudesse alcançar o seu discurso, se por um feliz encanto· elles fossem postos no nu-
·mandou ã mesa o seguinte mero desses desgraçados, conLra quem se fulminão 

« ARTIGO ADDITivo taes ordens, nós os ouviríamos clamár contra o 
despotismo, e pedir as garantiris da constituição. · 

.« Os elll]rregados publicós·, que violarem algum Dahi vem a necessidade de se fazer pezar ares.;_, 
dos artigos das instrucções:e leis acima menciona- ponsabilidade sobre essas autoridades, para qU:e 
das, serão obrigados não só á indemnização de todo não sejão tão faceis em dispôr da fazenda, das pes- : 
o prejuízo de terceiro, como tambem ficaráõ sus- soas e das vidas alheias. E preciso quP. o ministro, 
pensos de seus empregos por seis mezes até tres o pr~!sidente, o governo, o commandante; ou seus 
annos.-'Pattla e Sow:a. ,, , agentes, estejão certos, que do abuso da sua jmis-

Foi apoiado, e entrou em discussão, tendo a pa- dicção lhes h a de resultar grande mal : ·é preciso 
lavra que elles spffrão, quando fazem solfrer os seus con-

. cidadãos. -· • . _ 
O Sa. CuNJJA MATTOs : -Sr. presidente, eu já por Do contrario que prestimo terão as leis 'I DI{ que 

vezes ~nho patenteado nesla camara o meu modo serviráõ as garan~ias da constituição 'I Portanto, es-· 
de pensar sobre a ma teria sujeita. Eu já por muitas tou tão longe de subserever â opinião do honrado 
vezes tenho clamado contra o modo barbaro com que membro, que ultimamente fallou, que vou.offerecer 
se procede ao recrutamento por essas provincías, e uma emenda á,que propoz 0 . Sr. Cunha Mattos: 
até contra o prejuizo, que soffre o serviço does- · · ·· 
tado · e à sua fazenda, por se recrutarem homens Eu quero accrescentar que em todo' o caso fique 
incapazes de sentar praça, pois de ordinario os en- salvo ao recruta o direito de haver perdas e dam- , 
carregados dos recrutamentos só têm em vista apre- nos daquelle, que illegal e injustamente o fez sof
sentar grande numero de homens, ainda que todos frer. Eis aqui o_ que tenho de accresceritar á ' emenda 
juntos não fação um soldado. Elles pretendP.m com do Sr. Cunha Mattos. · . ·. · ·· • 
isso allegar grandes serviços, sem se importarem Leu, e passou ao Sr. 1 o secretario o · seg11into 
·com o incomruodo daquelles, que são arrancados 
de suas ca~as e familiaS; para serem r.onduzidos a « ADtrrAHI!NTO 
muitas _legoas .de distancia, sem est.arem· nas cir- cc Q_ue se accrescen te a indemni!!aça-0 -_ ile 8_ o_ o rs .• , 
cumstancias de poder senlar praça. Escuso por- d d t · d "d 
.tªnto .accr.escentar mais cousa alguma, referindo- por Ja a ca 8 recru a m e_vl amente· recrutado, 
m.e aoqueJ·â. tenh __ o expen_.d. ido a este r_espeito. Só me como quer 0 Sr . .. Cunha Mattos, salva acção de per-

das e damnos.-Sou.::a Frartca. » · 
r~sta lembrar, e offerecer .de no_vo uma emenda que • 
propuz, se bem me ,lembro, na primeira discussão Foi apoiado,' bemconio este outro -
do J~r~j~éto dé. insirucções para o recrutamento, que 
hoJe fOI substituído por este, de que agora se trata. « ~DI;r'f.A~NTO 
N!fquel\ll ~~e;.n~a eu prop~z os meios. que me pa- ~ No caso _do r~c~utante n~o _ter bens com que· 
re~~~ necessa!1.os para evttar os. abusos, que so satu:faça a. l~postçao pecuntam, fica sujeito á 
commet.tem mut_to frequentes vezes nos recruta- pcn~ de pr1sa?, conta!ldo-se a ISOOO réis por di,a. -
mel!_tos. A emenda foi então apoiada, ·e esperoque -J~ B. Bapt&sta Peresra. » , ·. · ~ - ._ . 
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· at~f-
O Sa. CUNHA llAT'iós :..;.;.. Sr. presidente, ·a. .lei ·Levantoti~e a sessão 'ás 3 hotà.s da -tarde,..;_Josi 

do recrutamento raríssimas _ vezes se põe em obser- Ricardó da Costa-Aguiar de :dtulrada~secretario. 
vancia contra oshomens ricos; aquelles que não _.p,.afícisco Go'lliesde'Cãmp'ós o redigío. :· · 
têm·· protecções, aquelles que .não . têm dinheiro; e 

. quasi sempJ;'e aquelles,5e achao penetrados de mo
lest.ias, são os que sotfrem o rigor do recrutamento. 

Estes homens conhecidos , como incapazes .io 
serviço; estes homens che,ios de enférmidades ~o 
patentes, como incuraveis, . são levados p_~tlos seus 
algozes á presenca dos presidentes, e aos qtlarteis 
generaes ; o exaine é desnecessario, mas pratica-se 
por formalidade, e o recruta é quasi sempre decla-
rado incapaz l . " 

Eis-aqui,Sr. presidente, uma malversasãode quem 
recrútou, e uma injustiça, uma violencia praticada 
contra o recrutado ! E pede por ventura a razão, a 
justiça, e a humanidade, que o perseguidor do in
Docente fique impune, e que o miserando recrutado 
seja punido _por diversos modos, talvez para saciar 
vingancas particulares; arrancando-o á sua família, 
pr~vanao-o da sua commodidade, carregando-o de 
ferros, e fazendo-o marchar centenares de legoas 't 

Não se tem praticado esta violencias? Não forão 
agora mesmo lia bem poucos dias rejeitados como 
incapazes no quartel gene·ral desta côr~e mais de 
50 recrutas chegados debaixo de grilhões da pro
víncia de 1\linas-Geraes ? Não vierão entre esses 
miseraveis recrut~s alguns homens pretos ainda es
cravos! E ha de ser tolerada semelhante prevari
cação, em que perde a fazenda nacional nas despe
zas feitas com os inuteis recrutas, em que perdem 
os mesmos recrutas no aban~ono das casas, e nos 
tratos que recebem, e em que perdem os seus con~ 
ductores na ausencia das suas lavouras, emquanto 
só_ ganha aquelle que recrutou, satisfazendo pai
xões plll'ticulates, ou mostrando • que teve zelo, . e 
interesse ~ em apresentar muitos homens para se
rem alistados? 
· Sr. presidente, a justiça insta que os mãos re

cruta dores sejão punidos : o maior castigo que se 
_ lh.~s póde dar, é o da bolça; . esses capitães-móres 

e capitães de ordenanças, quando souberem que 
são castigados corporal e. pecuniariamente, hão de 
proceder ao recrutamento com a lei na mão ; por 
isso. digo que se deve impôr contra ell~sa pena de 
paginem 800réis diarios a. qualquer reéruta, que 
tiver moles tia_ pàtente contando-se .esta multa desde 
o dia em . que _ .se fizer o illegal recrutamento, até 
aquelle · ém · que o mésmo i:ecruta rejeitado . pelo 
presidente . ou no quartel genéral chegar á .sua 
casa. Estou certo que se um recrutadoi' fôr punido 
na bolça;ou no corpo, não se commet.lerâõ as pre
varicações que agora são mui ordin·l!rias. 
· Julgando-_se suffi.cieritemente debatida a materia 

propoz o· ·· St. pre_sidente o artigo addiltivo do Sr. 
Paula e Souza~ que foi approvado; ficando rejeita
das todas as emendas ; e declarou-se finda a 2• dis
Ciissão do:projeéto. 
· Dada a ' hor~ -de _, se fechar a sessão, o Sr ~ . presi~ 

dente assignou para a ordem do dia seguinte: 1 o a 
3• discussão do plojecto de-lei para fixar as forças 
de terra e !Dar, e afórllla do recrutamento: 2°. dis
cussão dos artigos do projeêto dos curs·os júridicos 
que ·se tinhão inanda()o< re.digir .de novo: 3°. dita. do 
vr~j~'Clo ~ose_~ado sobre às~exeepç~esao ple_no di
reitO · de propriedade: 4°, _dlta do P!li'~cer d~ .com
missão c 'de _· constituicão ··sobre · a indicacão· do Sr. 
V ~coriee.llos, . parit -~- · r,e~i~t: _ ~ e..m_en~~i. posta !J.ª 
proJecto',do senado para· ,crre~inenlo dos cónsellíbs 
pronnciâes: · · · · - · · · · · · · · 

RESOLUÇOÉS . DÁ ~cÜiARA . · 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo prese~tc! á camara dos 
deputados o oflicio do ministro de estado dos ne
gocio da justiça de 7 de julho proximo passado, o 
os que o acompanhavão do juiz ()e direito e êle 
promotor fiscal de conselho dos jurados, relativos á 
dtivida, que lhes occorria sobre a intélligeJicia do 
decreto ·de 22 de Novembro de 1823, na clausula 
restrictiva ; com que mandou dar e_xecução ao pro
jecto de lei da assembléa constitUinte acerca dos 
abusos da liberdade da imFrensa: entendeu . a me~ 
ma camara, de conformidade com o-parecer da 
com missão de constituicão, que o mencionado de
creto se acha ainda ein seu _pleno vigôr; porque 
não obstante dizer à:sua letra que elle regtalará pro
visoriamente até á installação da assembléa legisla
tiva, cofntudo accrescenta que·ella dará as provi
dencias legislativas que julgar mais convenientes e 
adequadas; e ~orno t.aes providencias não têm por 
ora sido accordadas, segue-se que ainda se não tem 
verificado a condição, com que foi promulgado c 
sobredito decreto, que por isso subsiste em todas 
as suas p_artes: e por isso resolveu_ que eu partici· 
passe a V. Ex. esta deliberação, ··para que seja · 
presente no senado com os omcios originaes que 
vão inclusos. . . . . . 

Deus . guarde a V .o Ex. ·Paço da cnmara dos de
putados, em 30 de Agosto de -1826.-J.osé . JlicardQ 
da Costa .Aguiaf" de .Att.drada.-Sr. João Antonio 
Rodrigues de Carvalho. ~ 

. lllm. e Exm~ Sr.~Foi présente á camâra dos 
deputados o omcio de v .. Ex~ · de 23 do corrente 
mez, em resposta ·ao que eu havia dirigido em data 
de 21, .. commimicando a- intelligen~i\l da iiiesmà 
camara sobre asdrividas suscitadas pelo jui2 de di• 
rei to e promotor -fiscal do ·conselho dos jurados 
ácerca do decreto de 22 de Novembro de 1823 i 
E sou autorisado a significar a V~ : Ex~. pa~ que 
suba ao conhecimento ~e ~S .• H. oJ~pera,dor, ~qll~ a 
camara, posto -que e~.lenda que.aquel,I.a d~cl&,~4J.~O 
não póde ser considerada com~ uma 1~te~pre~ção 
au_thentic_ a, ou resolução le_ gisla. tlv~_. _que,_~eguncJ.o _. a., 
constit!lição, deva passar pelo senado; e. pela sane-. 
ção ir;nperial, com tudo urgindo, a necessidad~ ~de se 
removerem quaesquer embaraços em, ID,aten~~ão 
impOJ;:tante e esseJ:]cial, concordo.u ~ril Q':lea,dj~ 
declaração fosse commu~iÇada ao senad() cqm,~ 
remessa dos . officios originaes para ser alli tomada 
em-consideração. . . -. ._ .. · . . : 

DPus ; guarde a V • , Ex. 'Paço .. da camâr.i do~Ae.,. 
pulados, . em 30 de Agosto de 1826.-José''RicarilO 
da. Costa .Aguiar de - .Andr6da._;_Sr~ visconde de 
Caravellas. 

Dlm •. e_Exm. Sr.-Em resposta -~() ,()~i~tde V: 
Ex., da~ do de h~je âcerca d_~ r~que~i~e~~? ~~ .d~;. 
se~ba:rgador Joao CarcJ.oso ;:de Almeula_ ·'.Aiiiliilo, · 
c~riipr~;-me · paJ:ti~ipar _a·y.- .:E~· P,a_i'~ ~~r:~r~~#f~' 
a~ · ~enado qu~ .~àven_do o supJ~lt,~P.~ :~,l~.~o; ~ .~-
roara .dos deputados outro requer~mento ' -pediüdo 
fâ,~ülélMe pá!f~T.irar o PiillJ~iro ;corií 'o~:u~c~~-ri~ .E 

tps ,q~~-~ oda_~pan,}J~v;ão;, o :~e lh~. 1fo_xço!J~~~~; 
em sessa:o. e ~·do corrente .mez, ·reso veu' a Jfie'SUJa 
CBIIJara que· eu enviasse a ;v. Ex. a inclÚsil copiá 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:58- Página 1 de 12 

3!0 SESSÃO EM. 3L DE: AGOSTO DE 1826 
do parecer da conimissão &e constituição dado so- « omc1os. 
brea pretenção do supJllicaute, e que, sendo appro- 1;-lllm. e Exm. Sr.-Accuso 'a reeepcõó de dous 
vado em sessão de 22 de Maio proximo passado. officios de V. Ex. da data de hontem; e participo 
contém as razões em que se fundamentou a camara· a V~ Ex. que se expedem hoje as ordens . necessa
para deferir favoral'"elmente sobre a dispensa, que rias _á junta do commercio, ao intendente geral da 
requeria . o mencionado desembaTgador' como foi policia, e ao lllm. senado da eamara desta cidade. 
participado ao antecessor de V· Ex. em officio de para remetterem os precisos esclarecimentos sobre · 
26 do mesmo mez. 

Deus ·guarde a v. Ex. Paco da camara dos depu- os.objectos, de que tratão os referidos officios. 
d - 30 d A d "1826 ·n· d d 1c Deos guarde a V. Ex. Paço, em 30 de Agosto 

ta os, em e gosto e .-Jose tear 0 a de 1826.-José Felicia11oFernandes Pinheiro.-
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. João Antonio Ro- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.n-
drigues de Carvalho. Ficou a camara inteirada. 

lllm. e E~m. Sr.-Havendo a camara dos depu- 111 ·E s p á - d v E · cr m. e xm. r.- asso s maos · e • x. o 
tados, depois de "PJ·évia discu!'são, adaptado intei- incluso requerimento documentado de Manoel do 
ramente o projecto de lei, enviado pelo senado, so- Nascimento Castro Silva, em que se queixa do ser 
bre a execução das sentenças. que impuzerem pena excluido_de receber por inteiro o subsidio que lhe 
de morte : tem resolvido dirigil-o. debaixo da 
fórma de decreto as. 1\[. 0 Imperador, pedindo a compele como membro da camara dos deputados; 
sua sancção, guardadas as solemnidades prescríptas para que seja presente na mesma camara. 
pela constituição. E me ordena, que eu faca esta 1'Deos guarda a V. Ex. Paço, em 30 de Agosto 
participação a V. Ex., para que seja presente no de 18"26. -José Feliciano Fernandes Pinheiro.
mesmo senado. . , Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. n-

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu- Foi remettido ás commissões de poderes, e fazenda. 
tado, em 30 de Agosto de 1826.-José Ricardo da O mesmo Sr. secretario deu conta de uma éárta 
Casta .Aguiar de .Andrada.-Sr. João Antonio Ro- do Sr. Francisco José Corrêa, d.eputado eleito pela 
drigues de Carvalho. . província da Parahyba, a qual foi remettida á com-

llim. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. a in- missão de poderes. 
clusa resolução da camara dos deputados sobre o O Sn. TEIXEIRA DE GouvtA requereu que · se no
projecto de lei para a dotacão de S. l\1. o Impera- measse, quem substituísse o lugar do Sr. Vascon
dor, afim de que seja apresentada por''. Ex. no cellos na commissã·o-~e-'Pt>lteres-; -ê --õ Sr: presi:: · 
senado com o projecto original que a acompanha. dente nomeotl o Sr. 'Galvão; e passallo pequeno 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu- intervallo o mesmo Sr. Teixeira de Gouvêa lêo este 
Lados, em 30 de Agosto de 1826.-Jose Ricardo __ 
Costa Aguiar de Andraâa.-Sr. João Antonio Ro- • «PARECER. 
drigues de Carvalho. « Forão vistos na commissão de poderes os di-

A camara dos deputados envia ao senado a pro- plomas dos Srs_. Francis~o José de- Faria Barbosa_. e 
JIOSição junta, e pensa que tem lugar pedir-se ao T_homaz Antonto 1\lonteuo. deputados pela provm
tmperador a sua sanccão. cu1 de Pernambuco : e como os achou legaes, é de 

Paço da camara dos deputados. em ao=de Agosto parecer que os Srs. deputados podem tomar as
de 1826.-Lui~. Pereirti da Nobrega de Sou::;a. C ou- sento. _ 
tinha. presiderite.-José Ricardo da Costa Aguiar <I Paço da 7amara dos ~eputados. 31 de Ago~ 
de Afl.drada, 1• secretario.-José Antonio da Silva de ~826. L"!cto Soar~s Tetxeera ~e Gonvêa.- N'I.-
Maia 2• secretario colao Peretra de Campos Vergueu·o.-Manoel An-

O ~rojecto acha-s~ transcripto á pag. 220 tonio Galvão.»-Fo~ ap~rovado. . . 
lllm. e Exm. Sr.-Tendo resolvido a camara dos ~n~r~ndo-se na. prm!eira earte da o~·~em do dia, 

députados enviar a s. M. Imperial uma deputacão pnnctP.lOU a tercem~ dtscnssao do prOJeCto de le1 , 
de sete membros. pedindo a sua sancção ao decreto apresentado na sessao de bontem para fixar as for· 
da assembléa geral legislativa. relativo á execucão ças de ma~ e ter_:a, com as emendas approvadas na 
das sentenças, que impuzerem pena de morte : ine segunda dtscussao. . . , ·· 
ordena, que eu o participe a V. Ex. para que le- O _Sa.Cm~IIAMATTos :-Cr~to, senhores, queserã 
vando á imperial presença, haja o m'esmo augusto prectso declarar-:se nesta le1 que_ a respeito do re
senhar por bem de indicar o dia hora e lugar em crutamentose .. \enha sempre em VISta _a lei de20 de 
que se digne de a receber. ' Outubro.do 1~23, que enc~rr~ga os recrutamentos 

·Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos depu- aos presidentes das provmc1as. e não aos .. colll
tados, em 30 de Agosto de 1826.-José Ricardo da mand~ntes de armas. Penso ser necessaria esta de,. 
Costa Aguiar de A1zdrada.-Sr. visconde de Cara- clara_çao, para que <!S commandantes não se pel'-
vellas. - · suada,-:>, que a _elles e que compete essa attribuição: 

: Se é necessano, eu fare1 uma emenda. 
Sessão eiD 31 de &gosto de 1828 Dito isto, enviou á me5a esta .... -

PRESID!>NCL\. DO SR. PEREIRA DA NOBREGA. 

Fazendo-se à chamada ás lO horas da manhã, 
acharão~se presentes 77 Srs • . ·deputados. faltando 
<!Om partiCipação de causa os Srs. Vasconcellos, 
Cunha Barbosa, Pinto de Alm-aida," 'Bricio e Seixas; 
. Aberta a sessão, foi ~pro.Yada à acta da antece~ 
den~~ depois de lida pelo Sr. secretario Souza 
França ;~e oSr. secretar1o.Costa Aguiar deu parLe 
dos slilgUm\es ·. , · · 

«EMENDA.. 

« Ao art. 2.0
- Tendo em vista a lei de 20 de 

Outubro que attribue .• o recrutamento aos presi
dentes, os quaes o continuaráõ a fazer comó .·até . 
agora.-0 depu\ado Cu;1ha ~aUos.».;..Foiapoiada: 

o Sa. 0DORICO 1\IENDES : ~:-. Esta emenda é aó 
meu ver: inteiraD?ente ociosa. - ·~ lei de que se trata, 
es_tá em pleno VIgor, porcrue . amda n_ão .. foi .. revo~ 
gada~ LOgo ha ele ser guardada; e se não fôr gu~.: 
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dada, tambem não-será esta que se está lazendo~ mandantes militares, mas sómente de eomman· 
Portanto· a· emenda não vai accrescentar forca at· dantes dos·districtos; e estes nunca fazem recru
guma a essa leL • tâmento se não por ordem superior; . que deve ser 

o Sa.: CuNtJA )IA nos :-'- Assim penso eu, e estou emanada dos presidentes. Por isso logo que não se 
pensando, que; quando ha um proposíto de violar execute a lei neste sentido, ba certamente infrac· 
as leis, e fazer o ,contrario do que· ellas mandão; de ção, e nenhuma desculpa poderá livrar os infra
nada _ servem declarações, nem explicações do seu ctores da justa punição. Em conclusão não vejG 
sentido. Porém eu agora tenho em vista as infra~ necessidade desta clausula. Não ha de ser por ella 
ções que se possão fazer, não por vont~de, porque que se deixará de infringir a lei de 1823. 
contra essas só póde a forca, mas por 1gnoranc1a; O Sa. LINO CouTINHO: - Eu vou provar ao illus
e por ÍSS() apresentei a emenda, COmO uma decla· tre deputado que de facto póde haver choque entre 
ração, que se não faz bem, tambcm não faz mal, ~ as autoridades , se acaso se não adoptar essa 
vat evitar conflictos dP. jurisdicção entre os presi- emenda. Estas iostrucções forão feitas para o Rio 
dentes e commandantes de armas. - de Ianeiro, onde não ha presidente, como nas ou-

O Sa. CLEKENTE PEREIRA :- Pelas mesmas ra- tras províncias; ,e diZem que os commandantes dos 
zões ·que acabou de dar o honrado autor da emen· districtos conduziráõ os recrutas ao quartel general. 
da, me opponho a ella. Sr. presidente, eu sempre Qual é o quartel general das províncias 'l Não é a 
terei como indis~reta e inepta a declaração, que se casa onde o commandante das armas dá as ordens, 
fizer em uma lei,· de que outra deverá ser obser- e recebe as partes dos seus subalternos? Logo, a 
vada, quando essa outra não está abrogada_. Esses elle hão de S6L" enViados os recrutas : logo ó com
conOictos de jurisdiccão devem desapparecer, logo mandante se julga autorisado para intervir no re
que o governo fizer c·umprir exactamente as leis: a crutamento. 
se não· tem feito cumprir, não é por ignorancia, é Eis a razão porquo a lei sem esta declaração vai 
por vontade, e deliberação. Pois éssa lei de 20 de dar motivo a conflictos entre os p1·esidentes e go
Ontubro ainda não tem tres annos, e já o governo vernadores de armas : eis a razão porque a emenda · 
a ignora, e della se não lembra ? E' impossível. é, se não nec'3ssaria, ao menos util. Demais, se- · 
Demais, em direito não se permitte a escusa fuu- nhores, nós temos uma regra saudavcl : Quocl 
dada em ignorancia de lei, principalmente nas au- ab1tndat non nocet. Nós vemos que se não tem 
thoridades superiores. · feito caso da· lei; porque razão não declararemos 2; 

Já por vezes aquf se tem dito que o governo não 3, 5, 20 vezes, e mais, se fôr riecessario? Não .a 
cumpre essa lei, porque tem mandado fazer os · re- querem exec11tar, não a executem embora. Entre
crutamenlos pelos commandantes militares, e não guem de uma vez os cidadãos todos ao braço mi
pelos presidentes. Não ba certamente um abuso litar: -porérii saibão os cidadãos, que tal J>rOcedi
mais escandaloso, se é certo o que se diz; porém não mente ao governll é arbitraria, é illegal, e despo
é por este meio que se ba de impedir essa violação, tico, é .· barbaro. Assim vimos a dizer que desappro
os ·meios· são' outros; e . por isso opponho·me a vamos semelhante modo bnrbaro de fazer o · recru
essa emenda-. ' · tamento contt·a leis expr .. ssas, e contra os fóros dos 

O Sa. TEIXEIRA. DE-GôuvÊ.\:..:... E' necessario exa.:. cidadãos brasileiros, para ·que elles não se petsun
minar a caso, e atteridêr ás circumstancias. Por dão que os seus representantes autorisão, ou fe
esta leiquese di_sc~1te agora, adoptão:-se, e gene- chão os olhos a tantas violencias e"'.oppressões. 
iàlisão-se· as instrucções de- 10 de Julho. Por estas Em fim, senhores, repito o .mesmo que já disse 
instrucções estão os commanda.ntes.das armas au- um honrado membr<j: se esta declaração não fizer 
torísados a fazer o recrtttament<,~, e corno esta l~>i bem, não fará . mal. - -"'~ 
vem a . ser . posterior á . de 20 de Outubro de 1823, · - · · ·· ·-
pódebem acontecer, que se julgue revogada nesta O Sa. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE: -Peco qne 
parte. Ora, esta .razão faz indispensavel a declara- se lêa a emenda. (Foi - satisfeito.) Eu presumo, 
ção, que propõe o-Sr. Cunha Mat.tos. -.Quem sabe 3 Sr. presidente, que e!llas instruccões generalisadas 
1ntelligencia, . que se quererá dar a esta 'ei 'l Nós a todo: o imperio por esta lei não· podem ser enten
sabemos a tendencia; que ha para tornar os com.;. didas tão restrictamente, que na sua execução se 
mandantes militares chefes do poder nas províncias, attenda palavra por palavra. Nem a ·lei pela ma
por outra, entregar as provi.ncias. a? poder · militar, neira, por que se explica, · quer • dizer que ellas se 
tanto que, sendo as pres1denCJJt.s ,.cargos mera~ observem litteralmeote mas sómente na parte, que 
mente civis, tem-se muito clar~mente dado estes puder ser applicavel ás circumstancias presentes ~ 
carg9s a militares . . Portanto não é ociosa esta de- por exemplo, que sejão obrigados 'ao · recrutamento 
claraÇão, aô.~s ~ tnuito. neccssaria. Jmbora se . diga aquelles ·que as instruccões designão, e dispensados 
qU.e por ella se não .. e.v1tão os abusos, e que para aquelles que as instruéções escusão, etc., etc. 
isso outrossão ':- os_ meios. A essa razão respondo, O governo, comoexecutor das leis dará as or
qilé da :nos~c~arte' est_a o_ fazer~ di~igencia. - . . . dens -que forem necessarias. para o recrútainento, 

Se não qu1zer.em cumpnr a lei, na o a comprao, porém sempre debaixo das clausulas estabelecidas 
mas ao menosnão lhesfique , esse pretexto~ .. . , _ porlei, e segundo o ·que dispõ€nstas instrucções . 
. o Sa, CLEMENTE PERElU :-A rªzão que dá o Portantologo ·que o governo dirigir as suás -órâens 
honrado membr9, não póde ter lugar; pois o que ás autoridades r.ompetentes,',qual'é : o contlicto . de 
se fàz .por esta lei .é tão sót'nenle •. genet:alisar. as ju~isdicção~ que póde haver :llll execução desta leit · 
iJiStrucçOes ,a tódô e império, porque ellas .só: esta- · As àutoridades competenles .§áG os. presidentes~ 
vão eD,l .vigor nesta provincia do Rio dé Janeil:o. porque ,neilhum_ cidadão . póde'-estar s~jeito ásleis 
.: E,u nãó-sei.comose poderá entender que os com.;- militares, e ao mando militartsenão.sendo militar• 

Diálldatites das àrmas .sejão. por _esta lei autorisados ou éommettendo delictd; que · o íàÇa . subordinado 
a fazer, o :ret:rutamentó, qua_ndq -nelles . se. não falia" ao ·braço · militar : do .· contràrio riunea)im -cidadão. 
~qUi~ Até ·nas instrucções não se trata de coin- deve~ -nein póde reconhecer .• o militar com_ o seu su-; 

81 



Câmara dos Deputados -I mpresso em 07/01/2015 14:58 - Página 3 de 12 

322 • SESSÃO. EM -31 ~DE :l_GOSTO DE .1826: .. 
perior, e com jurisdicÇão so"bre si; 'o mais é abuso, muito a meu favor, e haVia de argumentar; que nãô< 
é arbítrio. · · · . · · . era ao presidente, mas ao governador das~armas que, 

. Sr. p:::esidente, eu ouvi dizer que se tem feito os incumbia fazer o recrutamento; porque nesfas ins
recrutamentos pelos command~ntes d~s annas.- •Se trucções não se trata do ' Presidente -da província~ E 
tem havido este abuso, e esta mfracçao da le1, os assim mandando as instrucções, como muito bem 
mais criminosos são os presidentes das províncias, mostrou um illustre deputado, que os recrutas sejão 
por não fazerem caso da lei. enviados para o quartel general, elles entenderião 

: A elles compete fazer o recrutame!lt_o; porém ainda com mais razão que a elles compete fazer «r 
como não se querem comprometter, deuao-o fazer recrutamento. . 
pelos commandantes das armas. São Cl iminosos, Eis porque acho in ui to necessaria esta declaração, 
digo eu, porque ellcs podem suspender os comman- e que de nenhuma maneira me parece .redundante. 
dantes das armas, quando exorbitão do seu poder. O Sn. VEnGUEIRO :,..:.__Eu entendo que a emenda 
Eu não sei, se o governo tem mandado fazer recru- não é necessaria. Não ha lei nenhuma, que autorise 
tamentos pelos governadores de armas. o governador das armas á fazer .o recrutamento. 

Quanto a esse desastrado recrutamento do Ceará, (A.e_oiado.) . 
eu sei, Sr. presidente, que o governo o não encom- Ern outt·os tempos os autorisados por lei, erão os 
mendou ao commandante das armas. Este com- capitães móres, e quando se fez a lei dos presiden
mandante officiou · ao governo, dizendo que alli tes, declarou-se, que isto era da sua a Uribuição ; . 
hayia muita lropa de 1 • linha.- que podia ser dis- e se o ministro da guerra manda fazer este recru
perisada do serviço da província, e ser empregada tamento pelos commandaotes de armas, viola a lei. 
em outra. Sobre isto não póde haver duvida alguma. 

J,>or esta informação mandou o governo, que rc- Supponhamos que se faz esta declaração: o que 
mettesse para aqui a tropa que lá não fosse neces- se segue é que fica a mesma disposição em duas 
saria, e daqui resullou julgar-se a9.uclle comman- leis, que não augmenta o crime no caso de infrac
dante autorisado para. despovoar o Ceará, e povoar ção: o facto ó o mesmo, a responsabilidade a mesma. 
os mares com os cadavcres dos desgraçados habi· Por se achar esta disposição em duas leis, não se 
tantes daquella infeliz província. ·· accrescenta a gravidade do delicto. E para que ire-

E porque se lhe não oppoz o presidente? Os {lresi- mos fazer uma declaração inutil 'l ~ 
dentes são os que tõm inspecção . directa sobre as 1\las disse-se que as mstrucções·poderiào produzir 
()rdenanças, ·e,· estas, por quem se fazem os recru- alguma duvida, algum equivoco. Oll nqo descubro a · 
mentos, em nada são sujeit3s aos commandantesdas razão. Creio que a portaria, que mandou cumprir 
armas. Portanto os presidentes das províncias são estas instruccõea, não faz parte das mesmas ms-
os que devem principalmente responder pelos abu- trucções. • 
sos que nesta materia se possão commetter. A lei A portaria 6 que incumbio ao general das armas 
é clara; e por iss'o voto contra a emenda. o recrutamento: é esta pDrt.aria, CJ.Ue determinou aD 
• O Sa. CuNHA l\IATTOS:- Sr. presidente, a lem- general das armas desta provinc1a, que expedisse 

branca da minha emenda, ou boa, ou má, não é ordens ao commandante do corpo da policia, e aos 
minlia. Um i'l11stre deputado qlle está prcsenle é commandantes dos dist.rictos , para procederem ao 
-quem a propoz na commissão. recrutameto. ~ 

Eu ao principio me oppuz a ella, porém refle- lias como a portaria não faz parte da lei, nem 
ctindo depois, convenci-me que nós a podemos dis- das instruccões, não póde dar lugar a esse equi
pensar, sem risco. Eu vou referir a está augusta voco, que se imagina possível. 
camara um faeto, que póde mostrar, quanto é ne- Argumenta-se lambem com o artigo das instruc..; 
cessario addicionar este artigo á lei que estamos ções, que manda remeuer os re~rutas ao quartel 
discutindo. O Jacto, que vou relatar, succedeu com- general, ou }>ara a casa do commandante das ar
migo, não succedeu com pessoa estranha: foi com~ mas? O prestdente dá província depois de feito o 
migo. · '' recrutamento pelas autoridade civis. e depois de 
. Chegando eu á província de Goyaz, pedi 14 re- apurada a escolha, remette os recrutados ao general 

· crutas para completar os cor~ os de I• linha. O pre- das armas: e a quem outro os deverá remetter'l 
sidente daquella província, Caetano rtlaria Lopes Como se póde ·deduzir daqui que o general é quem-

. Gama, um dos melhores presidentes das províncias deve fazer o recrutamento 'l Pelo contrario isjQ]nos.,;_. 
do imperio, que a tem conservado em boa paz, e lt;a que elle o n_ão deve fazer; que recebe os recrutas 
harmonia, poz duvida em as dar. ·(~;-, . · de outra autoridade. 
· Mostrei que erão indispensaveis, dizendo'>:iiue por Tem-se insistido na necessidade desta ·declaracão 

falta destes recrutas, me via obrigado a empregar até pela razão de ter sido violada a lei de 20 ·de 
()S milicianos, que sendo homens occupados, soffrião Outubro de 18.. _ . . · ..... _ .. _ · 
um damno immenso, porque os soldadosmilicianos -Sr. presidente, isto não é razão, que se allegue. 
devião servir um mez, e depois serião chamados ou- Se por qualquer violação da lei stdizer uma decla
ti-os á distancias muito grandes. _ , ração de lei, então pouco será o tempo para se 

Representei flnalniente ao govemo as . duvidas declararem as leis, que a cada passó vemos violadas. 
que tinha havido. O governo deliberou deste modo O mais é que . os mesmos senhores; que sustelitão 
-resolvendo S. M. I. que se completem os .corpos esta necessidade, reconhecem que a infracção desta 
da 1• linha da provincia de Goyaz com os 14 reci:u- lei não tem nascido de ignorancia, mas de um pro:. 
tas, ordena ao .. governador de armas, faça .o recru- posito, e de uma deliberad~~: vontade. _· _.. - ~ ·' ; ~ : · 
tamento • .;.... .Mas ·depois de ter feito isto, o mesmo · Se os senhores conCessão Isto mesmo, devem tatii;.;~ · 
gi)v.erno refleclio, que era contra a lei,· e ·mandou bem recanhecer que o meio de cohibir'estas infrac:. 
(lrdeiJl e_m contrario, mas dilpois de~ já se }lav13r fei~i> · ções . é outro, e .· muito differente deste~ ·rara fazer 
<frecrutam.ento dos 14 homens. . . _. . _· · _ ·. · .· ' · ~speitar as leis não se aCCUD.JUlão leis~ · · 
. Por , conseqliencia, Sr. presidente, é necessariâ. ' De que· servem ellas, quando se · não exéculãó f _ 

·Eu, sã 'fosse· governador dê armas, ~ntendia· a lei As leis fazem:.se respeitar com o premio .. e cóm:c{ 
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cas\igo.·se algum dia ellas tivereip a forÇa, que lhes 1 f:lan~es. de -arm!5, têm :11_ido . ~ea.stigados por • ~érem 
deve . ser propria, poucas leis serao bastantes para mfnng~do as ·lets ~~~ mats ' sagradas' _A respe1to do 
fazer felizes os brazileiros: emquanto ellas forem ' Ceará o mesmo mmutro :-.da,guena dtz que encom .. 
assim calcadas aos pés; . o. melhor é não as fazer. mendou i o. recru~mento ·· ao .·_ commandan~e . das 
Portanto reprovo a emenda por inutil. ~r~as :. e dlZ-~e fnamente que o governo nao tem 

O SR. LINO CoUTINHO :-Nada é· mais bonito, Infnngtdo a le1 I. . . . · 
Sr. presidente, do: que avançar proposições geraes Mas, Sr. presidente, quem cnmmou aqui ao go
-a lei está em pé, não se deve recommendar a sua vern.o '! Quem fallou no governo? Nós trata~os ~e 
observancia. ~ Deixem<fs generalidades, senhores, medidas . ger_aes : para que se. h a de fazer app~ca.~o 
vamos ao caso de que tratamos. , - destB; doutrma a casos pa~lc'!-laresT_ A .devastaç~o 

Se acaso esta lei, que estamos discutindo, não fal- do_ Ceará e de out~as. provtncia~ esta fet~a : as le1S 
la~se.nas instrucções, e não se referisse inteiramente estao mudas : as v;.ctimas têm Sido sacrificadas: o 
a ellas eu concordaria com 0 honrado membro, que seu sangue tem regado as terras, e os seus ossos 
acabo~ de fallar, e diria tambem _a lei está em cobrem o fu!l~o d~s mares :_os monstros autores de 
pé, execute-se._ Porém nesta lei ha- uma remis- to~as estas 1Dt9U1dades estao goz~ndo as honras _do 
são áquellas instruccões em toda a sua generalidade: tr~umph~: porem o tempo, o B~azt!, . e o ~undo m~ 
esta lei as adopta e·confirma em todas as suas par- leiro; amda lhes ha d~ fazer a JU~tlça dev1da; e em 
tes. ' qilaD~O ge!Jle a huma~ndade debaiXO do pezo da OJ?~ 

Vamos analysar as instrucções, e vejam~s S!3 !lel- pre~sao, s1rva de ~st1~0 a ess~s l!l_onstro~ a _!lbOm}~ 
las não se encontra molivo para dar prmClpio a naçao de todos os Cidadaos brazllenos, e a md~gnl!çao 
duvidas. c equívocos: é preciso entrar em analyse de to_dos os ~omens ~e bem do mundo mte1ro. 
para se vêr o seu verdadeiro sentido. (Apotado, apotado, apr)tado.) 

Estas instrncções forão feitas para o Rio de Ja- O Sh. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE:- Toda esta 
neiro, onde não ha presidente: falia-se nella. ~m queStão, Sr. pr~sidon~e, tem sido . m~tivada pelo 
quartel general, falia-se em commandantes de d1s-. termo-geoerahsar . .....;;Tem-se entcnd1do que ge~ 
trictos, ralla::se da remessa dos recrutas por estes neralisar as instrucções é applical-as litteralmente, 
feita, ao qúíírtel general, finalmente tudo mostra quando oEta expressão- genera\ísar as instrucções 
uma ~·~lãÇão intima, e directa do general com estes -quer dizer, na minha intelligencia, applicar as 
agente&,. militares ; ;tudo apresenta o recrutamento instruccões ás províncias do imperio na parte em 
como um acto puramente militar.- · · ····-·· . ·· que fôr com{>ativel com as leis existentes, e com as 

E não'(dará"isto motivo para se originarem mtel- circumstanmas das mesmas provincias. . 
ligencias -divorsas, e .oppostas á lei 'f • E se assim não é, faz-se indispensavel alterar não 

Disse um illustre deputado, que os recrutas fe1- só este artigo das instrucções, sobre que agora se 
tos pelos commandantes dos districtos, devem ser falia; mas muitos, que _ não podem ser applicados ás 
rcmettido~ á sala do presidente da prov~ncia, donde províncias, como o do thesoureiro das tropas, etc. 
devem passar para o. com mandante militar. Porém O comiriandante de armas de quaiquer província é 
como se deduz isto das instrucções? _ meramente 'o chefe da tropa, é o j~spector da sua 

Sr. presidente, se , nã~ houver esla declaraçao, a disciplina, economia etc., etc. e nenbumaingeren
loi sabe imperfeita,~e vamos muito mal: havemos de cia póde ter nos negocias civis, nem tem mando 
võr 1.nuitos choques de ju~isdicção1 e ~rmitos abusos algum ·sobre quem ~ão é militar. ._ . 
nasctdos destas mesmas mstrucçoes, desta mesma Como pois podera entrar na sua cabeça que a eUe 
providencia, com que pretendíamos oppôr uma é que pertence fazer o recrutamento? Ainda mesmo 
barreira a essas arbitrariedades, e violencias do pelas leis e usos antigos nunca os COD)mandantes 
br~ço. militar descarregado sobre os miseraveis po- militarestiyerão poder para isso. Os cápitães gene
vos das provincias : e quem vem a padecer é o des- raes . é que . recrutavão, e enviavão os recrutas ao 
sra~do poyo, de que ninguem se compadece, e commandante de armas, se o havia ou aos chefes 
que é tratado como manada de bestas sem dono. dos corpos. _ . __ .,. -
. Houve ató quem dissesse nesta casa, que estas Portanto se os ·commandantes militares se inette• 
iiÍstrucções não se mandão ~xecutar á letra, palavra rem a recrutar, sempre . será isso um crime, · um 
por J!alavr~, mas conforme as circumstancias. Deus altentad~ contra as leis e .a 'constituição, .. e ~~nca ~e 

_ nos livre disso I. . . . ._ .. . -. . . . ~ . . .· . . . . poderá dizer que esse cr1me nasceu de _· ma. mtelli~ 
Longe·de nós semelhante id€â 1 Pois ·ha de · ser o· 'genda·; nasceiloe rebeldia ás leis, ,e de desprezo á. 

·corpo legislativo quem dê lugar á . 1!-rbitrari~dadl!'l constituição. Semelhante escu$a de falta de intei
Ra de se deixar aos executores entender a le1 como ligencia é. outro crime ·. de quem, promove a impu
quizerem' Não sei .como se póde avançar .uma se- nidade, e até premeia a infracção das leis e da nossa 
inelhante pr~po1;i~o! _ . _ _ . constituição. · 

O m~smo }jonrado ~embro accrescentou, que, se Se immediatamente que o commandante de armas 
os_prestdeqtes. têm deixado de _fa~_er o rec~uta!Dent__o, se mettesse a recrutar -. o presidente · da província o 
e têm consentid«? que os com~anda!ites o façao, sao suspendesse, coniõ o deve pela lei, .. nunca os com;. 
os mesmos pres1dentes o~ culpa~ os, e QS responsa- mandantes se animariã.o a atacar o .nosso pacto so
~eis .P~r este abuso. Eu nao .me em_baraço_ com q!lem cial; . e P.~ar. aos p~S'a~ leis, que d~fe~dem o~·pov.t?s. 
~ crupmoso,n~~ 9uero agora, saber qu~m SeJ~ .. o Não entraria :em ' d';'V1~~ nas pr?vmc1as do·IU!:p~no 
10J,ractor da le1. nao. trato _agora saber quem. seJa o se nós temos constitUicao e , Ie1s, ou se tudo'lsto ~ 
infra~_tor da'lei .: ·não tra~o d()S }tbusos ' praticados, uma farça; e um engÔdo' para. illudir os cidadij.os. 
~r~to il~ prev.emr os futur()S. ' ~ . . ' ... ·. . . . Portanto insi'sto na. desnecessidade desta emenda:. 
'_ ·: Dis~'e mais que o govern() n~~.é cu~plido . ~ • Não Ella não fará nada de util: não esclarece•à doutriria 
l"culpa~pJ ~ que.!D o sel!Í! . ·. :. · . . _ . · _ ·::..' .do artigo .da lei;, n~'!l vai-restituir aos povos ,a .paz, 
· _Quem, Sr. pres1dente,.tem o,rd~n!ld9 - esle~ ~r~~r~ , o ,de ,que. tanto prec1sao. ; : ' · _ :···- · - ; 
tamentos antes de se" terem fe~tos qu~ID ()~ ,~m: 1 .·: , · _ . • • ·: . ' . -· ' " .. . '" , " . _. _ ,_ 

"approvado depois de concluídos' Quantos comman• -'"' O Sn!- Souu· MELLO :-Estou fl:ime nas mesmas 
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idééls;que a este respeito expend_e11: bi poti~oo Sr~ mesma razão, que_allega o honrado membro em s,eu 
deputado Li no Coutmho ; mas na o posso detx~ d~ favor; é a qu~ me força · a pugnar pela emenda~- -
reputa.r por uma verdadeira su~preza ~ pro~ed1men- ''Logo·que se podem dar a · üma ·expressão divérsos 
to, que se acaba de ter na dtsc11ssao da: pres~nte sentidos. preciso é que se assigne a verdadeira signi-
lei, passando-se rapidamente do process_O'Já adta~- ficação. - · · · 
tado e substituindo-se-lhe um novo proJeCto admlt- Por consequencia eu . voto pela emenda qua~f.() á 
tido; discutido, · ~ approvado hontem mes~o sem sua doutrina, ficando salva a redacção; porque. deve 
impressão, nem mtervallo, e outras for~alidades. ser alterada. 
Voto contra tudo isto: e como o remed10, que se O Sa. VERGl&tao :-Ainda se não mostrou que 
quer dar para o recrutamento, não póde preencher pelas leis existentes pertence aos commandantes de 
os fins, e -além disto vai abrir caminho · á ingerencia armas e fazer o recrutamento, antes--pelo contrario 
dos commandantes das armas, levanto-me para de- é sabido e confessado por todos que esta altribuição 
clarar que hei de ser sempre consequente em oppôr-:- é privativa dos presidentes, que · a- devem exercer 
me a semelhantes ingerencias. por meio das milícias urbanas, bern como todos têm 

Na assembléa constituinte, em que eu tive tam" reconhecido que esta lei não vai alterar a legislação 
bem a honra'' de servir. não faltou quem sustentasse existente. 
que os commandantes das armas fossem indepen- Logo, eú-sou consequente, quando sustento a mi
dentes dos presidentes das províncias, e tivessem nha opinião contra a: admissão desta emenda. Ape
por consequencia outras attribuições, que devião nas se quiz deduzir deste artigo das instrucções um 
necessariamente ptoduzn immensas desordens en- argumento a favor da opinião contraria. (Leu algu
tre estas duas autoridades em prejuízo dos povos, mas palavras das instrucções.) Porém quem não 
como a experiencia jã havia mostrado, e eu obser- vê que uma cousa é remetter os recrutas ao quartel 
vei bem de_ perto, sendo membro do governo pro- general' e outra ê fazet· o recrutamento 'l . 
visorio da minha província. :&las disse-se, que não ha inconveniente, antes é 

· Pelos debates que houve a tal rcspeit~a discos- muito util repetir as ordens duas, tres e mais vezes, 
são da lei de 20 de Outubro de 1823, sabe·sc bem, e. declarar sempre a verdadeira intellig~ncia das 
o que se passou sobre isto, chegando-se sempre . ã le1s. · 
vencer, que ficassem . os mesmos commandantes, Senhores, quando se não obedece á primeira or· 
das armas independentes, o que era o mesmo que dem, pouca esperança deve haver de obediencia á 
autorisal-os para r~crutar, ·e assumir attribuições, segunda, e o governo, on~e as leis não, obrigão, s~m 
que illudirião as dos presidentes, sendo o povo a ser declaradas duas e mais vezes, não merece o no· 
victima dos choques, c conflictos entre elles. ' me de governo~ não é _governo, . ·é · Jesgoverno, .é 

Felizmente se evitou gran·!e parte de seme~ desordem, é anarchia. Não é a repetição destas de~ 
lhantes males riscando-se da lei a sobredita inda- clarações,~não é a multiplicidade das leis, que nos 
pendencia ao ultimo acto da_.,~?ancção da mes'ma lei, ha de dar um bom . governo . administrativo : · • pelo 
em cujo acto eu renovei os meus esforços, propondo contrario isso mostrará a impotencia das leis, e a 
uma emenda, que consegui ser apoiada, e se venceu, fraqueza do cor~o legislati~o :. isso. costum~rá os 
por achar ain~a a favor um artigo do regimento in- executores das lets a serem. ~mabalavels' e pertmazes 
terno. · · · na.sua desobediencia. O ciúnprimento das leis con• 

Si:. presidente, lancemos a vista sobre . as desor- segue-se de outro modo, como já • tenbo dito. 
· dens, que vão pelas províncias entre os comman· E como affirma· o illustre deputado quo não se 
dantes das armas, e presidentes; não basta vermos segue inconveniente algum desta declaração salu· 
que a lei reprova a sonhada independencia daquel- tar? Seguem-se muitos inconvenientes, Sr. presi• 
les : sabe-se muito bém que a .suspensão, de que a dente, e o primeiro é o de~cr,edito do g~verno, P.Qr·· 
lei . falia, e' que aqui se tem lembrado, é perigosa na qne com esta repetição de le1s, e de artigos declara
pratica, e é susceptível de desordens extraordinarias torios, não poderá deixar de ser-taxado de um de 
no estado ~m que nos achamos. .·. dous vícios: ou de falto de iutelligencia e do conh& 

Portanto voto contra esta lei por insufficiente, e cimento das !E~is, ou de desobediente e inconstitu~ 
por perigosa na parte do recrutamento, e sobretudo cional. Por_ tanto_ estou_ fir_me no meu_vot~~ .. ,. 
pela forma com que se acaba .de proceder na trans- 0 Sa.' DuARTE SILvA:._: Esta . discUs_sã6' ine. tém formacão de um para outro projecto: E quando ape- . . 
sar destas razões passe a lei, sustentarei a necessi- convencido da -necessidade da emenda, esou força
dada da emenda do Sr. Cunha Mattos. . · @o, a votar porella:~ _Pois se aqui mesmo se te·msus· 
· _0 · Sn. s ·ouz· ·· •-.FRA· N~A .·-Eu sustentarei sempre a citado estas duvidas sobre a intelligencia, que se vai . .... dar a estas instrucções; que se não deve esperar que 
necessidade desta dec aração. Ainda nenhum dos se- aconteca nas -proviiicias, - on'ite vemos os conioian
nhores, qne contra ella se tem pronun-ciado, mostra- dantes· das armas em .manifesta . o'fpósição _com os 
.rão que della pro-vie~.se inconveniente. . presidêntes, e procurando ter ingeren'cia 'em .. todos 

E se não resulta inconveniente, .porque motivo .a os negocias para os decidir militarm~n.te?. : _·_.: 
condemnão 'l Um dos honrados·membros da.oppo- ~tuitas r~ões poderia agora expender P!lramos
sição. sustentou ultimamente em. seu discurso; que trar a necessidade ' desta declaração, . porém: . umas já 
a razão desta "diveigenda nas..:e do e~n_tig_o em._qu.e têm sido e:s;postas. e até mais nobremente por alguns 
·se toma a palavra,....generalizar-..!., a quál:eue exp_h- dos illqstres deputados, que têm faHado. na matéria, 
ca pelo seu modo de . pe~sar ~- ·, e outr"s)ãº _de:mera redundancia:. ; poi~ ba'sta;.para 

Pergunto: · tem .o illustre deputado a certeza; , de convencer -aos · desapaixonados dà,;.neces~id~de:.:qüe 
que . nas províncias se .dê ··a essa palavra a mesma _ha de pôr ·este_ arligt> Cl?m to~a a ,çlarezll;'l? p~isão 
intelligencia, que elle dá f · ·· ·· o longo debate, que'tem ,ha)"ldo . nes~a.Cé4n!ll'a sob~ > ·Parece•me que a rião pc$de ter:· e então· como 5e a . ~u_a g~nuina ~tell,ig~ncia. , ,~V:~to : . j)QI'~~to.'. ~ela 
oppõea uma declaração salutar~ ·que ·quando ,seja e.~enda ,d,oSl'-~unha }la~tos~ , - · ~ · - , ,. ", 1 ,,~ ';" 
,Qçiosa,,nu:nca podera prodiiZir , mal .. algum!: EsSa _ .· ~ 0 : Sa.. P.uJu. 1 Souz.& ~-:-Refleciiitdo.,.se ~bem , nas 
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, id~ã~, que se tem expendid~ nesta" discuss~_é?~ ·: co
nhece~se -~ que a divergencia- tem nascido, não' da 
doutrina essencial da emenda, em que todos · con
vém, porém sómente da redacção' com que ella foi 
offerecida. · 

Niifguem nega que a lei de 20 de Outubro. de 
182~hs_tá .em seú' vigor, e que agora se vai publicar, 
a não der roga: \lorém como a declaração dest~ mes
ma idéa não está concebida em termos proprws, e 
analogos â materia da lei, por isso, creio eu, tem 
havido quem·se tenha'()pposto á emenda ••. _ Eu pois 
sustento a idéa da emenda, posto .que quizera que 
ella fosse explicada por outra pht·ase, de s~rte que 
não parecesse uma declaração, ou recomrnendacão ••• 
Voto pela emenda com salva da redacção. • 

Veio então á mesa, e foi !ida a seguinte 

C< EMENDA 

325 
curso~juridicos; que se tinbão· mandado _ redigir de 
novo pel_ã.eompetente commissão. . -.·.. _ _ . 

O S!l'=')'SJicaET.u\w Cosu AGÚu.a leu os ditos -ará
gos,os--quaes seachavão sobre a ·mesa, apres-enta
dos pela commissão de iostrucção publica na sessão 
de 29 do corrente. - - · - -

Rompeu a discussão cõm este discurso ;;,-_ · • 
O Sa. Aiuuzo BASTO :-Senhores, eunãomecon

formo com a distribuição, que a illustro conimissão 
fez das doutrinas pelas cadeiras destes cursos, nem 
com o tempo que lhes assignou. · 

Depois de se haver vencido a admissão de tantas 
materias não só puramente legislativas, mas alé de 
outros ramos de sciencias sociaes, como sejão o di
reito natural, publico, e das gentes, econumia po
lítica, analyse da constituição,· direito mercantil, 
etc. etc., além da legislação patria, noto primeira
mente . a distribuição destas doutrinas, e depois o 

« Ao aTt. 2.0 O governo ficaautorisado a proce- pouco tempo, qué se lhes destina. Colloca-se na 2• 
der a re~rutamento para preencher os corpos exis.,.. cadeira do 1 o anno o estudo de economia politica. 
tentes -na, conformidade das leis quo o regulão.-0 . Não ha cousa mais impropria, Sr. presidente t 
deputado Hollanda Cavalcanti, J> 

Não foi apoiada : _e como cessasse a discussão, Um estudante que vai entrar nesta scieocia sublime, 
por se julgar sufficien,.te, passou-se á votação, de que é 0 r~;;•.dtado de o~tra~ ~ciencias, deve ir pre- " 
que resultou o seguinte: o 1 o artigo passou tal qual: parado com todos os prmCJpiOs geraes, e especiaes, 
0 2o foi approvado, salva a redacção, a emenda do sobre que ella tem o seu fundamento. Como é pois 
Sr. Clemente Pereira a)tróvada na sessão de hon- que se colloca este estudo no 1 o anno, em que oestu-

d S C. h ..., 'd • dnnle vaiadquirir idéas dessesprincipios, vai, por 
tem,ea o · r._ una attos ·ouereCJ a na· sessao assimdizor,preparar-separaaprender, eentender _:. 
de hoje, a qu_ai: foi approvada : 0 3o e 4o forão ple- o q1_1e se lhe ha de explicar nos annos seguintes! -
namente approvados. . ~ 

lambem foLapprovàdo com salva da redaccão _ o Neste priineil'o anno não convém senão· os prin-
-~t.igo addit~~o do Sr. _ Paula e Souza otrerecido na cipios geraes de legislação;. que se adquirem com as 
sessão d"e hóntem. liçõesj:lo direito nat~ral, do direito publico univer
. Julgou.:.se teríninada a 3• discussão, e sendo a~ sal, e !lo __ direito das gentes; porque são idéas que se 
provado 0 projecto, foi mandado com urgencia á ;;dquirém só pelo uso da, recta razão~ ··idéas muito 
commissão de,redacção. luminosas~- que não só instruem, mas ·deleitá o e 
. A este tempo annunciou..:se acharem-se IÍa ante agradão. 
sala os Srs. Thomaz Antonio Maciel ·l\lonteiro, Fran- Por isso eu só estabeleceria uma cadeira · no 1 o 
cisco Iosé de Faria Barboza e Caetano Xavier Pe- anno e nella faria ·explicar o direito_ natural, publi
reira de Brtto, cujos diplomas já havião sido reco- c~, das gen~es, COI.;DO bases de to~as .a~ scienci~s ~o
nhecidos por legaes ; e sendo introduzidos ,com as _J:lae~; e fana ~pp~1car logo os prmc1p10s do duelto 

__ honras do costume, prestarão 0 juramento, e toma- publtco e do direito das . gentes ao e.studo da nossa 
rão; assento. constituição e do 'direito das gent~s _positivo, ou di-

-:.i- Leu 0 Sr. 1_~- _-__ secretario 0 segu.inte plomacia. Estou_ persuadido que'fijor esta· maneira 
o estudante ttraTia maior vantagem :·pelo menos 
fa~ilitar-se-hia mais a comprehenl!ão. OFFICIO 

Estas disciplinas deverião continuar .em outra 
a Illm. e,Exm. Sr .-2Teódo levado· á àugusta pre- cadeira no 2° ao no, porque estou convencido que 

sen_ ça de Sua Magestade_ o-Imperador o om __ cio, que um anno só . não bastaria para ellas e porque .me 
· v. Ex. me dirigio h!)ntem 20 do corrente, padici- parece que, estando_ o estudante fortenestes'prin:
. . pando-me ter a càmara dos deputados resolvtd_o ~n- cipios, sem difficuldade se habilitará nos ramos.:po- . 
-:viarao mesmo augusto senhor uma deputaçao de sitivos. Já no 2° anno _e_u o considerg,com ~nethodo 
sete membros, -. para · pedira sua imperial.sanccão de estudar e com··eapacidade _ de_ entrar •em outras 

. -.para o decret~.~â assemblé.a geral legislativa, Telãti- sciencias, _ qu~ não·_ são de 'pura ·razão; e por isso, 
_vo áexec.uçãQ.?.das s~ntenças, que impuzerem pena em.uma em~nda qu~, v~u offer~cer e~tabeleço neste 

. :de -m!)r,te: ordena~me .. Sua :Magestade Imperial que annoa cadeua de due1_to publico ecclesiastico. 
euresponda·a :V; .Ex. para-chegar ao conhecimento · No ao e 4o, . quizera.'ques~ , eS_tudasse sóment.e .di

. da cam_:ara dos deputados, qu~ .r~ceberá a ind,.ieada rei to patrio : este estudo. não se póde completar ern 
-_dept~tação a~anhãl o de Sete~bro .pelas 11 horas e um_ só anno. ' O estudante,.quer se proponha· à -_ ad-

. _meia da .manhâ no paço da Cidade. . .. • . · - , · - · · 
.. . «Deus_ guarde á_ y_. Ex .. J>.aço, _em_ 31 de Agosto vocaCia;~uera mag~stratura,guer_ a outro __ emp_ ~ego-
'de 1826. ~ Visconde de _Caf'avella-s. ~sr~ José Ri- civil, . ecclesiastico ou pÓlitico,, precisa _ter " stifll-
<;!!~~~t!~~fro_as_J::Ag~ar de-An_ drada_~ --~- · ~.Fi~ti a ca~ ~~i~:rrriJ~~~ie!a r.:~S:k!~r~~:~::~i~ed~Mé:!~:~!aê 

· ··· , - , - -· , · . · ·· - · - muito complicado, é muito vago, porque,: ern -ver-
., .. :() sl\~ SEêw!B.Io CósTA.AGtJIAl\ . leu .os autográ- da de nós não temos -uma ·legislação propria~ wmos" 
':. -pbos -Õo 'decreto mencioriado'ne_ste omcio, e. se acha- uma legislação .. composta de . muitas - ~egislações': an-

_rão C9nf~rm~ • . c~.,_ .• __ . _ . r . . - _ , _. ___ . . -~ . -..... -.-._· . , .:x;,:_ :tigas e modernas. -•Dous annos para o estudo deidi-
c, : .' Pas8ou-se:á 2• parte da ordem . do dia, que era a reito patrio _e criminale dQ direito marítimo e mer-
-- ultima aiscussão dos artigos do projecto sobre os cantil, não hão de dar sobras. · · 
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. Re~rvo para o 5° anJW â economiâ política e a 
theorica e pratica do processo civil, e digo -pro• 
cesso adoptado pelas leis do imperio-:- para eom
prehender o systema dos jurados e evitar a expressa 
menção desse systema. 

Por aqui se ,.ê que eu augmento um anno aos 
cursos, por assim julgar indispensavel. Debaixo 
destes princípios e pelas razões expostas redigi uma 
emenda que vou lê r. 

Dito isto, leu e enviou .á mesa a seguinte 

annos o estudo destas disciplinas senão- uma lioa 
escolha de compendios e um. methodo sabio de en~ 
sinar ? Nisto está: tudo. _. 

Logo que os professores reconhecerem que elles 
não devem trabalhar tanto para si, como para·os 
seus ouvintes; logo que coftarem doutrinas ociosas 
e se dedicarem inteiramente ás idéas essenciaes e 
aos pontos capitaes da materia que explicarem, em 
seis mezes conseguirãõ os seus ouvintes mais luzes 
do que em dous ou tres annos, se seguirem o pessi
mo systema de longas dissertações sobre doutrinas 
alheias e inuteis, com o fim de ostentar erudicão. 

A vida do homem é curta e a economia de ·um 
« 1. o Anno.- Uma cadeira:- Direito natural, anuo é muito vantajosa. Não nos deixemos levar 

publico, analyse da con.stituicão do imperio, di- pela preoccupação do que se acha estabelecido na 
rei to- e diplomacia. 

4 

• universidade de Coimbra. Alli perde-se muito tem· 
<< 2.0 Amw.-l.a Cadeira:- Continuacão das po em ferias e o methodo de ensinar é mau. ·O anno 

materias refcl'idas. • lectivo reduz-se a seis mezes e ainda nestes apenas . · 

«EMENDA 

« 2.a Dita:-Direito publico ecclesiastico. se contão 120 dias d'aulas; o que não ha de aconte-
<< 3.0 Amw.-1.3 Cadeira:-Direíto patrio civil. cer aqui, pois é preciso aproveitar o tempo. 
« 2.a Dita:-Direito patrio criminal, com a theo- Levando-se estas razões em conta, desapparece 

ria do seu processo. essa difficuldade que se imagina e reconhecer-se-ha 
« 4. o Anno.-I.a Cadeira:- Continuacão do di- que quatro annos bem aproveitados são sufficientes 

rei to patrio civil. • para o estudo de todas estas ma terias. 
« 2.• Dita :-Direito mercantil e maritinio. A outra 1·azão q~so allegou contra a distribui-
<< 5.0 Amw.-1." Cadeira :-Economia política. ção das cadeiras feitas pela commissão, é que,.sen
'' 2.a Dita:-Theoria e pratica do processo ado- do a economia política uma sciencia muito vasta e 

ptado pelas leis do imperio.,))-Arau;o Basto.,, dependente de prévios conhecimentos, mal collo-
Foi apoiada e entrando em discussão, teve· a pa- cada fôra no 1° anno. 

lavra Póde ser que eu esteja inteiramente enganndo, 
O Sa. CLEilENTE PEREIRA:-Eu não combaterei porém, confesso que eu penso de modô coutr·ario. 

a emenda que se apresenta, nem expendet·ei as ra- Eu não acho que esta sciencia seja tão prnfundn, 
zões que teve a commissão para fazer esta classifi- que qualquer homem. ainda sem grandes conheci
cação das ma terias; porque sobre este assumpto mentos, a. não possa estudar: bem entendiuo qtui 
podem divergir as opiniões por muitas e differentas eu contínúo a reger-me pelo principio de que nas 
maneiras: cada um o encara por seu modo e arbitra aulas. se J!ãO vão adquirir sciencias, mas princípios 
o que lhe parece. . de SClen.CI~s. . 

A commissão entendeu que, distribuindo as dou-. · Se _exigirem que o estudante sa1a um economista 
trinas por esta escala, conseguia-se o melhor resul- perfeito, para ~er como tal encarregado das opera
tado: entretanto cada um dos senhores póde pensar ções economi«:as, então direi que_ nem nos cinco 
de diversa maneira e a camara decidirã. annos, que o 1Hustre deputado eXIge para o curso 

_Não f~~;llax.ei. portanto sobre esta emenda, levao- c~n~pleto elle poderá consegui! es~e gráo d~ p~r
tei-IDe so para responder a duas razões, que se pro- feu;ao, porqu.e além .de. ser primeir~m.;nte md1s- · 

• duzirão e que não convencem. . pensavel gemo propn.o para «:lia, assim como p~ra 
Versa a. primeira sobre a impossibilidade de se tod~s os ral!los de m~truc_çao, . re.q11er~e prat1ca 

vencerem estas m~terias em quatro annos, Eu eu- mmto .reflect1d11; e ~xperiencta ~os. negoc~os. . . 
tendo pelo contrano e estou persuadido que é muito Porem, Sr. presidente, eu cu1do que nao é 1sto o 
possivel c~mpletar-se este curso em quatro annos, que se exige: .o qu~ se pretenqe é .!lue o estuda:nte 
pela maneua em que se achão dispostas as doutri- aprenda os prmc1p1os desta sc1enma, para os das-
nas nos B:rtigos, que a commissão apresentou. envolver, qu!lndo em qualqu~r t~11_1po se dedi~ar a. 

E' preciso, senhores; que tenhamos em vista que ella em particular; e estes prmC!piOS· geraes penso 
u~ estudante não v~i buscar a perfeição nas scien- que qualquer homem, que tenha a su~ razão·illus• 
c1as quando se matricula em um lyceu. Dahi nin- trada, póde estudar e comprehender, mdependente-
guem sabe e~udito,. nem cómpleto no~ r~mos que mente de óutros grandes _conhec~mentos. . ... 
estudou .. Alh adquuem-se sómente prmCipios e os Tendo ~ostrado que nao subs1st~m os argumen-

"rudimentos das sciencias. Dahi vêm os esforéos tos expend1dos pelo illustre deputado~ não tratarei 
gue nestes ultimos tempos têm feito ós sabios· d~ de defender o m·ethodo seguido pela commissão. 
Europa para simplicar o ensino, limitando-o só- porque, como já disse, cada Utn póde pensar neste 
m~nLe. ao princípios geraes, mas essenciaes das assu~pto como quizer e _ter moti-vos para a·prefe
smenc~as,_ e. deixando ao alumno a applicação des- r~n~1~ .ao methodo que_lhe agradar. A camara 
ses · pnnc1~1os ás~ hypothese~ ou. propo~içôes parti- deCidira. • . _ __ . _ . . _ ._. . . 

~~~a~:~u~~:!~}~~to _nas sc~enCias ~os1t1vas, como ap~iâ~i; ~h~o~~~~~~~ne~!liN:~.~i:l:~~~n~a~! 
~qu~Ue que s1mpl1ficar _tunda ma1~ o methodo do estudo me agrada, se. não em sua totalidade ao 

e~smo, farâ-certamente um grande ser_ viço ã huma- m_ enos com uma pequena_ -modificação. EI_ le ~uasi 
mdade. _ se assemelha 'ao plano que eu olferecr em; uma 
· · Desenganemo-nos por uma vez: nas. aulas não se emenda. · - · · . " •· ' 
adquirem ··. sciencias;· -.mas ·• sómente •-- se aprende a ;Não se ·diga, meus. senhores, que. em ·quatro ·an-

-!Darcha· e o methodo -para as alcançar. ·Ora' sendo -nos não ss aprendem estes ramos da sciencia so.:ial; 
Isto certo, que resta para se completar em quatro apren~em-se e sem difliculdade. A•s·uni-versida4es 
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não se vai buscar a p~rfejção' nas . seiencias; vão-se 
buscar principias; · das escolas ninguem saho. ho
mem consummado, . a formação .. em . qualquer . ramo 
das sciencias se ad~ire depois. ·O honrado membro 
que me precedeu, Já disse quanto basta para pro
var esta verdade. 

Reparou um íllustro deputado em se assignar no 
1 o anno uma cadeira para o ensino de ecoÍioJllia 
política . . Eu não considero esta sciencia li~ada ao 
estudo de direito: é uma scíencia muito distincta e 
separada. Qualquer a pôde saber e praticar, sem 
com tudo ter uma · só idéa de jurisprudencia. 

temos um "codigo . 'd.e Je~ commerciaes e estamos 
adoplando os usos e leis estrangeiras; > , • . 

, Por consequencia · não · acho inconveniente algum· 
em que estas duas doutrinas se ajuntem em uma só 
cade~ra: se se aproveitar o tempo vencem-se sem 
muito trabalho. 

Do que tenho dito vê-se que eu me conformo com 
a commissão de instrucção publica em toda5 as 
idéas capitaes deste artigo, e só me aparto em 
alguns pontos accident&e5;"Eu oft'ereço esta emenda. 

Leu, e ~andou ã mesa a l1seguinte 

«EMENDA Póde-se, portanto, ostudar em qualquer tempo, 
ou juntamente com os ramos de jurisprudencia, ou « 3.o anno.-1• cadeira.-Direito das gentes e 
só com outras quaesquer doutrinas, assim como o diplomacia. 
estudante mathematico póde estudar philosophia 11 2.• cadeira.-Direito civil patrio. 
natural ou outra qualqu'3r sciencia juntamente com « 4.0 anno.-1• cadeira.-Dil'eito criminal pa.,. 
o estudo de mathematica. . trio, e mercantil. 

Seria um absurdo se no mesmo anno se ensinasse . « 2.• cadeira.-Processo patrio, e· dos jurados, e 
geometria e calculo, porque são precisos os princi- pratic,t.-José Lino. n 
pios de geometria para se entrar no preceito dos Foi apoiada, o logo o Sr. Cavalcanti de Albu-
calculos. querque depois de um breve preambulo, leu e 

Seria absurdo ensinar juntamente direito natural enviou ã mesa est'outra . 
e ldireito patrio, porque este depende daquelle; « EMENDA Dl! REDAcÇio . · 
porém, quando as sciencias são diversas e não têin cc 1.0 anno.-1• cadeira.-Direito natural e pu-
ilependencia reciproca, que inconveniente póde blico uni versa I. 
haver em se estudárem ao mesmo tempo? c( 2.• cadeira.-Direito civil patrio, 

Portanto, não sei que repugnancia descobre o « 2.0 anno.-'-1• cadeira.-Díreitopublicopatrio, 
honrado membro entre o direito natural e a eco no- e ecclesiastico c analyse da constituição brasileira. 
mia política: não sei porque a reserva para o ulti- « 2.• cadeira.'-Continuação do direito civil, 
mo anno, para o fim do curso? Eu persuado-me comJlrehendo o direito mercantil. 
que o estudante póde principiar· por esta sciencia « 3.0

• amw.-1• cadeira.-Economia política . 
junta ao·estudo do direito natural. · (( 2.• cadeira.-Direito criminal patrio. 

Nós sabemos que o governo em outro tempo . « 4.o ~n~o-1• cadeira.-Direilo das gentes e 
creouuma cadeira de economia política c nomeou dtplomacta. . . · . . . . . .. 
para ella um professor {verdade e que ainda se não « _2.• cad~1ra.-Processo for~nse, mclumdo a 
explicou a primeira prelecção) o para isso não foi ;pratica dos JUrados.7':Cavalcantt. de Albuquerque. » 
preciso crear escolas de direito, porque com toda a · Foi apoiada, e seguiu.,.se a fallar 

_ r!lzão ~nt~ndeu_ que para. se .e~tudar ~co_nomia po!i- . O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, muitas 
· tlca nao .e prec1so_ter prmcrp10s de JUrispr.uçlencia. vezes tenho ouvido discorrer sobre o objecto em 

Que .duvid!l_ha p01s que no lo anno se ensme eco- questão, e nenhuma das razões, que.se tem expen
nomia polJ!!ca ? · . . . dido, me convence, para que eu mude da opinião 

Pas~ando agora ao 2o anno, _ac~o que l!ada é ~a1s que emitti, logo que principiou o debate sobre este 
propr10 d? ~u~.~~studu-se o dmnto pubhco .un~v-~r- projecto. _Não sou per~inaz: só desejo at!nar com o 
sal e patno: n~Pl 0 ; ab~angem-se ~odos os prmc1p1os bon1, e JUsto. Qu1zera que esta lei sah1sse dotada 
geraes do dtre1to pu~hc~ das n~çoes; e. no 2°, com.- de todas as perfeições: ·eis a origem das minhas 
prehende-se esta f.CienCia applicada as nossas le1s duvidas e . dos meus ·escrupulos. Entrarei ·em 
politica, ao nosso pacto social. Logo, não é preciso materia. · : 
decll!-r~r-se a ana~ys~ da CO!lslituiç~o patr.ia; po!- Eu convenho com a assignação das doutrinas 
qu_e, d1zen~o-s~ dlretto p_ubhconacional, d1Z-s~ d1.,. do 1 o anno. A duvida, que . se ponderou por um 
re1to co~st!tuc10n~l patr10. Qual_é .? ~ompen.dío do illustrc , deputado, não póde ter lugar: a economia 
nosso direito. pllbllco ? A co~shtmçao, pela qual política nãõ tem relação alguma com as sciencias 
deve ser explicado. (Leu o arttgo.) . _ _ . JUridicas, para que se assigne em um, e. não em 

O nosso direj.to . patrio dep9is que se publicou . a outro "'anno · do curso; (Leu ·o · artigo.) Convenho 
constitui!(ão, fica reduzido a muit.opouca cousa, e lambem com esta distribuição, porque depois que 
ainda mats se . resumirá quando . se organisarem .Qs 1 o · estudante-aprende · os princípios de jus_tiça uni~ . 
codigos; portanto, acho que em um _ anno se podem vers?Jl, póde passar a fazer a conveniente applicaÇãó 
dar ~sJições do direito c1vil patrio, pela m·esma t_a:. desses principias, e regras ás relações' que exis~em . 

. zã?'J~ P,Onder11dat de que na.~ a,ulas só se apreJ_ld~ e~tre os~ub~itose o poder soberano, o~ magestahco~ 
prri1ctpios_,_. __ preceitos geraes ~ methodo d_ e estudar. Quanto ·porem · ao 3°· anno; ·eu ·me na o :P_osso· con- . 
Com.elles . adiantará o estudal!te os seus conheCi- formar com o artigo. .. · . •: · · .. -·· · ··' 
mentos:nó ~P.U gabin~te e praticando; pois só' assim Eu quizera• que em lugar.- destas doutrioasí· que 
é que ·_o .M_J:n~m· se desen_ vo_Ive_. e · faz appli.cà·Ç·I ã~ ·d_. a_,9 -:aqu. ~- se _ a~si~ão, se .estudasse o ~i. reito das gen_ \es 

• reg_ras que .estudou nas aulas. {Tornou. a. lêr_~} - . · : : ~ e .d1plomac1a, que têm entre sr toda a co.nnexãô, 
l.'llinguem duvida~ que o direitocrimi~al ·~e pó~e porq~e .é. de-razão, ;e ;de :toda:a conv:e~1en~ia; que ' 

estudar e ui menos de ·. um , anno, ·porque · esto11 per- depoiS üe comprehend1das a!S regras da.JUSttça, ·que 
suadido· ~e é muito mais facil e simples do-que', o devem dirigir as acções entre um e outro homem;, 
direito civil~ ·Talvez o mesmo se não possa dizer a elltre umce outrocidadào~ - e entre omesJ:Do·cidadão . · 
respeito do direito mercantil, . porque ~ós ainda uão . ~ o poder soberan~, s.e faça a · appliCélçã.o dessas 
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mesmas regras e preceitos _ àos actos _ praticados 
entre uma e outra nacão. O estudo do direito das 

· nações deve seguir-se "ao do direito publico, e este 
ao do direito natúral. Eu romoveria pois o direito 
civil para o 4° anno. . 

Embora se diga que o direito civil patrio se póde 
aprender em um anno. São theorias, são chimeras : 
eu tenho estudado por alguns annos, e até praticado 
a jurisprudencia patria, e devo confessar, Sr. pre
sidente, que nada sei. Talvez isto não possa servir 
de regra, porém sempre estou persuadido que a 
düllculdadc deste estudo está mais no seu obJecto, 
do que naquelle, que a elle se dedica. Em uma tal 
multidão de leis em tallabirintho; em semelhante 
cabos, quem poderá dizer que sabe direito civil 
patrio ! Embora se diga que se simp_lifica este ramo 
de jurisprudencia pelos principios .constitucionaes 
é _ um engano, meus senhores, em lugar de simpli
ficar-se o seu estudo, confundiu-se mais, porque na 
realidade a nossa jurisprudencia passou por uma 
revolução, e ainda tem de passar por muitas modi
ficações. 

Até agora seguia-se a rotina dos praxistas e 
romanistas, porém agora já não devem prevalecer 
as suas decisões: entramos em uma juri~prudencia 
nova, que é necessario ser desligada das maximas 
velhas, a que estava an·aigada : portanto temos 
duplicado trabalho. Quando · considero · as ma terias 
de contractos, testamentos, etc. de nenhuma manein 
me posso convencer de que se possão estudar em 
um anno, salvo se se entende por estudo a repetição 
das definiçõos do compendio. 

Já daqui se vê a impossibilidade de se completar 
este curso em 4 annos. Diz-se que nas aulas não se 
adquire a perfeição nas sciencias, que -nioguem 
sahe consummado das academias. Assim é, porém 
se o alumno não póde sahir consummado das aulas, 
deve sahir com certa copia de principios, e conhe• 
mentos tal que possa indepP.ndentemente de mestres 
aperfeiçoar~se, e consummar-se nas doutrinas que 
estudou. -

A's au\as não se vai buscar unicameute o methodo 
e a . marcha: d()s estudos : vão-se lambem buscar 
conhecimentos ._da materia que se estuda, e ainda 
que se po~sa suppôr que -um genio transcendente 
seja capaz de _ vencer todas estas doutrinas em 
4 annos, ou em menos, todavia isso não nos deve 
sêrvir.-__ de regra para as -nossas deliberações. Nós 
devemos regular os estudos para o talento mediano, 
porque nem.todossão talentosos. 

O_ estudo-do direito mercantil por si só exige 
talvez dous annos. Nós podemos dizer com afouteza 
que não ·temos legislação a tal. respeito, ou-para 
melhor me explicar, podemos d1zer que possuimos 
a .legislação de todas as nações sabias da Europa, 

.
porq_ ue somos. obrigados_ a seg_ uir as suas 1_ eis e usos. 
E _como . se poderâ~ vencer este estudo. sem grande 
trabalho-e tempo 1 _ _ ·· -· , 
- Eis . em summa o que -penso -sobre a mataria 
proposta : estas -são as minhas idéas; que pela ultima 
vez declaro nesta camara, pois não tenciono fallar 
mais a . tal i:es peitO. . ._ . _ .-~ - ..... ' 

Dando-se por discu"tida a materia, o Sr. presi~ 
dente a poz a votos, reduzindo-a aos po_ntos se-

3. o Se se adoptava o plano da eménda · do Sr •• " 
Basto, resolveu-se que · sim. · 

4:. o Se haverá nove lentes para as cadeiras: 
assim se venceu. 

5.0 Se· haveria quatro . ou cinco substitutos: 
venceu-se que fossem cinco. 

6. 0 Se haveria o .gráu de bacharel simples: 
re~olveu-se que não, mas que houvesse o de bacllarel _ 
formado. _, -

7.0 Se se admittia o gráu de doutor: deliberou-se 
que sim : e sobre as qualidades necessrias para se 
obter este gráu approvou-se a doutrina do a_rt. 12 da 
redacção feita ultimamente pela commiSsão de 
instrucção publica, assim concebido.-Nos es~tutos 
que no art. 13 se -mandão f()rmar, se determmarãõ 
os I'equisitos necessarios, para se podor o~ter o 
mesmo gráu de doutor. · 

Propoz finalmente o Sr. presidente a mataria do 
art. 10 da referida nova redacção, a qual foi appro
vada. 

Feitas depois disto as perguntas do regimento, 
julgou-se- concluída a aa discussão, e approvou-se o 
projecto: ' 

O Sr. secretario Costa Aguiar participou então 
haver recebido o seguinte 

a OFPICIO 

« Illm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. 
para sf'r presente na camara dos clépulados o 
mcluso réquerimento dos moradores do a~raial de 
N.- S. da Oliveira na comarca do Rio das Mortes, 
que pedem que seja erigido em villa -o sobredito 
arraial. · __ . - · 

Deus guarde á V. Ex. Paço, em 30 de Agosto 
de 1826·-José Feliciano Fernandes Pinhei1·o. 
-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. » 
-Foi remettido á commissão de estatistica. · 

O mesmo senhor apresento11 um requerimento do 
tachigrapho Pedro Affonso de Carvalho, que foi 
dirigido á commissão de. petições, e é o seguinte 

(t PARECER 

co\. commissão de leis' regulãmentares é de 
parecer, que se iniprin:ia a proposta do senado sobre 
o numero das secretarias de estado · e négoci()S que 
lhes são pertencentes. · •. - _ . · 

« Paço da camara dos depntadQs, 31 :de Agosto 
de 1826.-N. P. de C. lrergueif'ó.---'ManoelCaetano 
de Almeida e A lbuquerque.-M anoel'Antóttio Ga.ltião 
-José Rica_rdo da Costa dguid.r de ,t~ndrada~-'-losé 
Lino Coutinho. »~Fol apoiado. · . · . . 

Passou-se á _ 3• parte ·da • ordem-:do dia, e :-entrou 
em 1 • discussão . o projecto de Iéi vindo · do senado· 
sobre as modificações ao.; pleno direito de _ proprie
dade; E como ninguem sé op.puzesse, observadas as 
formalidades do c~stume~ foi ó próje«to approvado 
quanto á, sua mate~ja ~m geral, e passou·, lôgO 'á 
2• diseussão, _propo.ndo.,se_o art._ l0 .c~ni .todos ós 
seus f!Umeros do tbe~r seguinte.:- _ - , ~:.-, : ~ '"·_ - : : -

gaintes~ • _ _ _ _ _ ,. 
' ' .1. o Se as doutrinas approvadas , se distribuirião 
pol' oito cadeiras em quatro annos· : decidiu-se que 
não. ,· _, . . - ; 

~ -· «. Art. 1.0 Aunica excepcão feÜaá plP.nitude,do 
direitO de :proprieaade ·confÕtme,,a con~ituição -do 
imperio t.it.. 8°-art. 1'79 § 22, . terá 11Jgaz:' C{Dand() o 
bem publiço e~g4- o . u~o, ou emprega, da~proprie~ 
dade .·-. do . cidadão . "p.or . necessidade nos .. casos: . se-
gUintes : ._ ._ _ · .· · - - · • . - . · • · 

·. , 2~· , Se por nove ·cadeiras ·em cinco ànnos deci
diu-se que sim~ 

c l. o , DdeUi do estado~ ' 
« 2. • Segurança publica. 
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~ << 3.0 Soccorro publico em tempo de fome, ou 
outra extranrdinaria calamidade. 

« 4.0 Salubridade publica. 11 

Posto este arligo em discussão, não houve quem 
o impugnasse, e por isso, feita as perguntas do 
cstylo, foi approvado. · 

Passou-se ao 
<< Art. 2.0 Terá lugar a mesma excepcão, quando 

o bem publi~o exigir o uso, ou emprego da proprie
dade do cidadão pm· utilidadP., previamente verificada 
por acLo do pod"r legislativo, nos casos seguintes : 

<< 1.0 Tnstituiçoo de caridade. 
<< 2.° Fundacão de casas de instruccãó da moci-

dade. • · • 
cc 3. o Commodiàade geral. 
« 4.0 Decoração publícu. n 

Aberta a discussão, teve a palavra 
O St\. VEI\GUEI!\0 :-Pedi a pa\avl'a, Sr. presidente, 

não para notar defeito algum neste art.igo, pois me 
conformo com esta doutrina. Tenho pÇlrém a dizer 
que descubro uma falta nos artigos apontados nestes 
numeros. Apontão-se aqui quatro casos em que 
padece exc<>pção o direito de propl'i~!dade por motiyo 
de ulilidadu publica : taes são : (leu os paragraphos 
do ratigo.) En quizcra que neste numero entrasse 
tambem o caso de servidão rustica, quando a sua 
utiliunde fosse rccon1Jech1a. Talvez se responda. que 
debnixo do tilulO-'\~ommodidade geral-se entende 
a sen·idão rustir.a, porém não e assim· 

A commodidado geral refere-se á naçi1o toda, isto 
é, quando a naçiw em geral tira commodo i!e cetta 
ol>ra, deste,. ou daque\le estabelecimento : porém 
isto nunca, se poderá dizer de uma servidão, que 
apenas será interessante a uma povoacilo, a um 
distrir.to, a um bairro, porque um districto, uma 
povoação. um bairro não é a nação em geral. Póde 
haver duvida nesta intelligencia, e por isso assento 
que J;nuito convém fazer-se esta declarar,ão, que 
ainua quando o commodo niio sejn JCral, nias espe
cial ácerca da quantidade de moradores, se possa 
~mpregar a propriedaçle particular com as clausulas 
expressadas nesta lei. E' o que tenho a ponderat·, 
e oiicreco uma (>.menda additiva. 

Dito i; to m~dou á mesa a seguinte 

C< E~IEND.A 

<<Que ao at·tigo 2.0 se accroscente- servidão 
ruslica dc'notoria utilidade.- Ye1·gneiro.» 

F'oi apoiáda, e cuiitinuando a discussão nrarão 
O Sn. l\IAnc.os ÁNTONTO : - Parece-me que a 

. emenda do illustre ·deputado csL<t comprehenditla 
' neste numero ~ Commodiuarle genll. -Quando a 
. lei' diz -:commodidade · geral - uão allnde só-
mente ao commodo da generalidadP da nação: est<f 
expressão co.ntrapõe-se ao commodo paz·ticular de 
um,ou de poucos c;idadiios. E na verdade nunca 

. por moJivosi:le utilidade particular se ha de invadir 
~ propriedade alhein ; mas logo que o bem geral, 
Isto,~.,.o bem geral de uma povoação, de uma villa, 
ou amda de uma parte 'considcmvel della, pede a 
excepção do plenn direito da propriedade de um ou 
~mtro.·,P!!Sti!:ular, ,parece •· quo deve ser attendid?, 
mdemmsa~d~-so•qualquer- pez·da qne este: possa v1r 
a ~er; Portanto acho superflua, c redundante a 
e_menda, e pelo meu~- voto o artigo deve passar as..: 
sun como se acha : porque comprehende todas as 
hyp()&heses imagina v eis •.. ·· .. · 

"' o SR. Souu FR.\NÇ.~:....:...Eu sou. da mesma opinião. 
Este artigo ·satisfaz emtudo, Podíão-se apontar mui
tos outros casos além destes, que se mencíonão nos 
4 paragraphos do artigo; porém se bem -att(mder
mos, acharemos que todos se cumprebendem nelles. 

As servidões publicas, quaesquer que ellas sejão, 
estão subentendidas na expressão- commodidade 
geral. 

Eu pois me declaro a favor do artigo. 
Este projecto está muito bem concebido no meu 

modo de entender: é muito liberal, e conforme aos 
princípios da constituição. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- O additamento não 
póde ter lugar neELe arLigo. Eu o acho inteiramente 
ocioso, pois. as razões, que deu o seu illustre au
thor não podem subsistir, e dcsappareccm á vista do 
que determina a constituição. O § 22 do art.-l'i9 
da constituição diz isto ( lêo o§. ) Logo é por este 
paragrapho que em todo o tempo se ha de entender 
esta lei, que estamos discutindo. 

O bem publico é, segun•lo a constituição, o fun
damento destas exccpçõf!s ao direito de propriedade, 
c o bem publico não se entende unicamente o bem 
do toda a uacão ; bem publico é tambem o commodo 
de uma _parío da nação; c portanto desapparece 
essa razao, em quo se fundou o honrado membro, 
quando propoz a emenda. 

Eu voto a favor do ·artigo tal qual se acha. 
O Sa. CvsTODIO Dl.\s :- Esta emenda apresenta 

mataria nonl, c f<lZ suscitar u~a discussão, para 11 
qual não estamos prevenidos. Portanto para evitat• 
de~ates inuteis, e perd~ d_e tempo, cu peço que flquo 
ad1ada e~sa materta ate amanhã, e que passemos ao 
art. 3.,. 

Sendo apoiada -esta proposta, versou sobre elln 
a discussão, tendo a palavra. 

O SR. BAPTISH. PEREIRA.:- Eu me opponho ao 
adiamento. Para sobreestat· nesta discussão seria 
necessario que ignorassemos o que é bem publico,
commodidatle geral, bem particular, etc. (Apoiado.) 

Não sei que materia nova se tenha proposto, para 
a qual a camara não esteja preparada. 

O projecto está feito no· sentido' da co~stituição. 
Se a emenda se entende no mesmo sentidoda 

constituição é inutil, e se tem outra intelligencia, 
é contraria á constituição. , _ 

Em _qualquer destes casos deve ser rejeit-ada. Ora 
para reconhecer a verdade desta proposição pre
cisa-se de muito tempo? Será isto tão difijcultoso, 
que se não possa decidir h(1je mesmo? (Apoiàdo.) 
Portanto eu voto contra o adiamentCI. · 

Tendo dado a hora de se fechar a sessão o Sr. 
presidente declarou adi~da a discussão . 

Então o Sr. Araujo Vianna, como· membro da 
commissão da redacçãodas leis. apresentou o pro
jecto para fixat· as forças de mar e terra redigido 
conforme as emendas vencidas, e pela maneira se
guinte. 

« A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

((Art. L 0 -A forca de terra não excederá ~onu
mero de corpos ora· existentes, segundo· a suá.aclual 
Or€anisação. ... . . _ . · . · . . .·, •• · , " 

<cArt • .2.0-Para complemento da força designada 
fica authorisado, o gQvern.o para; fazer. o . recru_ta
mento pelos presidentes na fórma da lei d~ 20:de 
Outubro .. pe 1~ § _31, regQ].ando-~e pelas w&ruc-

88 
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ções de 10 de Julho de 1822, qne se gencralisão a Alexandre José de Oliveira.- A' conirnissão de 
rodo o imperio, rel'ogados os artigos J.o e 2°. petições. 

<< .Art. 3. 0 -A ftYrt;a de mar cottstará do numero A.le.-,;andr~ losé de- Oli.veira Herculano. - }: 
de \•asos de guem1, com a tripulação de suas Jota- mesma. 
ções, ora existentes nos portos,·e estaleiros do im- Antonio Saturnino.- A' commissão de f~cnda 
perio, em commissões e compradc1s. c guerra. 

<<Art. 4. 0-0 recrutamento pal'a 11 marinha será 1 Alexandre José dos Passos Herculano.- A' com~ 
fdto na fórma d<ts leis existentes. t missão de legistacii.o. 

«Art. 5.0 --'ÜS empt·cgados, que violarern algum Alexandre .José" de Oliveira.- A' commissão de 
dos artigos 1las ins1 rucções,e lcís referidas, serão em legislacão, juslica civil, e criminal. 
todo o caso obrigados á indemnisaçiio, e segundo o :\ntÓnio Joaqúim Ferreira Junior- Compareca \ 
grão de culpa incórrcniõ na pena de suspensão de nesta secretaria. • 
seus empr.~gos por seis mezes até tres annos. Antonio Francisco de Almeida e Gama -lteco-

cc !'aço da C<Ullara dos deputados, 31 de Agosto nhecido volte. 
de l82U.- Candidl} José de A.1·aujo Fianna.-José Ba\thazar Antonio Policarpo-A' eomroissão de 
Antonio da Si!ra Alaia.-José da Costa Carlialha,, petições. ' 

Foi approvado com a clausula ti e se accrescenlar O mesmo acima. - ~· com missão de legislação 
depúiS da palavra-recrutaml'\n\.l.l- no art. 2"-as .Be~t<> Man~~\ Rodr1gues, e {\Utros.- A' com-
seguintes- e nas províncias. 1mssao de peuçoes. . , 

O Sr. presidente nomeou para a deputação, que Bernardo !Jueno da Vetg~. -A. t~leSma. 
devia apre~cntal' a Sua 1\fngeslnde o Jmperadnr 0 _ Carlo~> Jose de !tfello.-A coJ~lmJssa!l de fazenda. 
decreto da asscmbléa sobre a execucão das seu!cn- Camara_;; UilS V!llns de Taboa~e .. c Pmdamonhun-
ce.s de UliWte (IS Srs. L\ no CI)Util\hl; Cnvakanli oe gaba.-A COUlffiiSSâ.O de ~.slal\Stlcll. 
Ãlbuquerqnc: Uarbosa, Leitão de Alt;1eida, Pel'(:ira · Cle1!wnt~ Jus~ F~rreira Braga. -A' commissão 
de Dl"ito, Castro e Sih•a '! 13arros Loite. de lcg1s\aç~o, e JIIStJça. . ~ 

O lllcsmo senhor deu para ordem do dill seguinte. Constantmo .1avar~s de l\la_cedo- A' comrmssao 
1.0 continuacào da discussão adi11tla sobre o pro- de saudo pubhca. e tnslrucçao. 
jcct'l d(} s .. ~m\do i1c~t·ca d"s !;!)><:>'pi,;Õ\~s ao \lir>'ho de Candido German« lJadil\.HJ.- Rl.lmettidas .ao g()-
propriedade: 2.• discussão .do p1tt·ccer adi<Hlo da verno, pura ~a1· os esclarecJmC'nto.s nece~s3rtOS: ~ 
con11ni>isào t.le coustituiciio sobw a iudicadiu do CM·\os loso Ól.l )ic\\o -l\emol\lllo á repar\Jcao 
Sr. Vasconcellos pat·a sê retirar n emenda pÓsla ao dos .uegocios do impcl'io, par~ que legalisados ·os 
projecto de tegimenlo para os conselhos gel'aes de set'vJços de que .so trota, hnJa o governo ~o Sua 
província, vind\J do senado ~ 3• dita d1> parecer \la~~s~ade lropena\ d~ decrt1t.ar a rcmuneraçao pe-
adiado da com111issão de mniuha sobre o requeri- cutJJal'l8, (l!lC lhes Mr correspondcrtt?· . _ 
mento de D. Anna Angela da Lomba: 4.o leitura ~onstantmo José de Macedo. -A commtssao de 
de pareceres, projectos e indicações. pettçõ~s. , . _ 

Levantou-se a sessão depnis das 3 horas dil tarde. p dlto supra.-A comm1ssao de instrucção pu-
- José Ricardt1 da Gnsla Aguiar de A11drada, se- hhDca. . • 1 . • 
cretatio.--F1·mlcisca Comes de C limpos 0 redi<Tio . outores em m~d1~1na pe a~ U_!1tvers1dades estran-

~ ~ • ge1ras.-A' commtssao de petrçoes. . 
IJiogo Antonio dos Snntos.-Não tem lugttr por 

RESOLUÇÕES DJ CAMARA. 

lllrn. e Exm, S1·.- Representando André lol>é 
Campos Tupinambá, no requerimento inclnsolmver 
sirlo sentenciado<~ c1nco annos·de gales em conse
quoncia de urna devassa, quo o supvlican te argue 
de nullidade, por ter sido tiradn contra a letm da 
constituição; . resolveu_ a camara dos deputados, 
approvando o parecer da com missão de constituição, 
IJU.~ se 1)ed\ssem, pe\ointermedio de V. Ex., infor
lllações sobre o. conteúdo do dito requerimento, que 
p~r~ esse ~111 passo ás mãos do V. Ex. e com espé
cmhdade acerca da devassa a que atlude o suppli
cante, .e do tempo em que a ella se procedco. O que 
participo a V. Ex. J>ara que snba ao conhecimento 
de ::;ua Magestade ·O Imperador. 

Deos gu<U·de a V. Ex. Paço da camara dos de
pu ta dos em 31 de Agosto de 16'26 .-José Uic<l,·do da. 
Costa Aguiar de Andrada .• -sr. Visconde de Cara-
vellas. . 

ora. 
Estevilo Maria Ferrà(} CasteUG Bran(!o.-Torna 

para a commissão de constituição. -·--·· 
Estanis\áo da Rocha Vianna.- A' coinmissão de 

constituicão. · . , 
. O mesii10.- Remettido á roparifç5.o dos nego

elOS da ma-rinha, para se ba'lerero as muslrações 
nccessal'ias. .. 

Francisco lgnacio Domingos Ferreira de Men
donça.-A' commissão de constituição. 

Francisco Antonio Carneiro. - A' ~ommissão 
de faT.enda. 

Francisco Duarte Bellas.-A' commissão de pe-
tições. -

FelixJosé dos Santos, e outros.- A' comrrlissão 
·de fazenda. 

Fulg\!ncio Chegaray -Pedirão-se esclarecimen
tos ye!as repartições dos negocias_ estrangeiros; e c 

do 1mperio. : • '· _ · 
Francisco Dias do Castro.- Reme!tido á '·repar

tição dos negocias do imperio para se ·haverem .os 
1\!LAÇÃO D.OS llESPACUOS l'lJBLlCADOS NO LIVRO DA esclarecimentos n~cessaritis.. .· . - · 

PORTA DA sEcRETARIA NO MEZ DE AGOSTO. Francisco Rodrigues Car~oso. :;._ Remetti~o ao 
· · · · · · · · go-ç-erno para dar os esclarecimentos necessar10s; 
Alexandre José dos Passos Herculano- A' com- . Francisco Antonio Gomes.-N~o peri'ênceáa~ 

missão de peticões. · _ · _

1

, sembléa. _ -

z4S::~~. :::.-::-· .. A~~:::-"· de r.- ··E~:t ::::a ::~; ... p:-:::ral:': 
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creação de.ómcios de':o ser presente a{) corpo \~) · ~()á\)- !IIanQ~\ Fralleo._-A' conimíssão ·de lcgis-
gislativo por informação otficial, ou proposta do jla~o. ·· 1 _ · 

governo. . . . · Jf>sé -fiibeíro da Crut. Portugal.-'-A' eGmmissáo 
Franeísco de. Souto, c sua mulher. -A' crm. l- Í de justica . criminal. 

missà? da petições. , , ~ . . . . l João 'Cardoso de Almeida Ama<Io~-Çompareça 
O dtto supra.- A eonumssao de leg1slat;..ao c1-, nesta secretaria para receber os doeutnentos. 

vil, e cr}minal. . : . _ ~ i . Jgnacío G-arcia nosa.-A's commissões de faz.enda 
FrancisCo Jose Corrêa- A commJssao de pode-~ c de comruercio o <trtes. 

res. . . . _ José !'edro dá Silva,-.\' i!ommissão de pdições. 
Francisco Roberto àa Silva. -A., comm1~sao de Joaquim José de Siqueira.-A's cOinmi!;sões do 

íns trucçã.a publica. , . ;1grícullut·a e do civilisacilo dos indios. 
Francisco de Paula Gonçalves de Cerque1ra.- João Luiz Torres e 1\Íanocl Rodrigues.-A' com~ 

Não pertc.ncc á ~ssembl~a._ _ _ missão de pP.t~ções . . . . 
Grandstre.-A comm1ssav de pct1c;oes. ]ol;'é JoaqHtru da Fon$eea.~l\ão compete a as-
O rnesrno.-A' eommissào de constituição. sembléa. · 
Gabriel Martins Hastos.-A.' com:rni~sào de in- lvsb Antonio dn Silva Castro.-Espere pela de· 

zenda. cjsão final da assemi.Ma snbre o decl'eto âe 22 de 
Uabitant.es da pro"incia da Dahia.-..foí í1 com~ Ntm~mbro de 1823. 

missão do petições. Josú Lopes Pc!'cil·a.-A' comroíssüo de petições. 
O triesfno.-A' commissão de fazenda. . . João Luiz 'forre,<; c outro.-A' commissão de ngl'i-
Ucrdeiros tlo fallccido Manoel u~)t';l{!S (lC FlgUel- cultura. 

reão.-.A• mesma. · José J'cdz·o da Sih•;s.-A' commissão de fazenda o 
José Tavares França.-A' commissão de pet1- guena. . · · 

ções. , . ~ . . fíianoel Radl'ig11es da Costa.-A' commissão do 
() mesmo.-A comm1ssao tle ]UStJça. fazenda 
Iaa(\uim José Pínhoiro.-A' commísslio de legis- 1\bm)el Gonçtth·cs Fcrreira:-A' commissão de 

laçao., F . d ,. . 't S t ta o· '1'" n· leE:ilslaçíto.F . 1'1 '\ • \, • ~ Jose ranc1sco o ,:.spm o 1111 o n 1a.- v r n 1\ anoél . ranc1sco da Costn 111}!10.-·"- comm\ssn\\ 
pnra. a com.missão d<! c~nslituição: . _ dc8flti,·õcs. . ·. . . 

1osé de Noronha.-A comnussao de pelJ~o<ls. . dfto suprn.--A' \'t)msmst<âo de JUStiÇa e crl-
Jgnado Antonio Drummond llocha.-A' co:rl)nus- minlll. 

são d~ Ca~enda. , , . v Manoel Catalcanlc de Albuqut•rque.-lleruet~ido 
Tenente~eoronel José de Norouha.-A commtssno 8 c govorno pnrn d;1r o~ l)sc\al't'l:íment.~s nee~.~sarws • 

. deJ·ustixa· . . • . , . • . ~lig11el da 1\osn dí! Vasconcellos.-0 m(lsmo. 
osé l• rancssco do Esptttl.o Santo LanoJa.:-A eom- Math ias Ferreira do Souza.- O mesmo. 

missão de const.iuição. · Manoel Ct~cnw uo Farin Sil\·a.-A' I!Ommissuo de 
José Antonio dos Santos Lara.-A· commissão d_o petkões. 

fazenda. 1\Ianoel Cypriano de Freíla$.-A' eounnissà~> da 
los€ (Ja Costa Vianna.-A' raesmi\. redaccão do lli~tríu. 
José Rodrigues Ferreira.-17 Jllesma. D. '1\Iat·ia Francisca Ronwna.:._A' commíssão de 
Jos~ Bra1: Qu~resma.7~· c<lmtnissã(} de p{)tíçõeg. petições. . • . 
O mesmo.-A comm1ssao de fazenda. ~}i<ruel rle .-\hneida Coutwho t.!e Abrcn.-A com-
João FerJ'círa Gomes da Silva.-Remeuitlos ao missil~ de: f\tZ(!nda. 

govemo~ 'p11r~ .:Cl~(<Js _escl•u·ecimentos ner.essarios. J\Ianocl Coelho de Fal'in Sílva;-A' cornmissão tlo 
lgnaclO Soteroc·da Stlva Repolho.-0 mesmo. Jevislacão. 
loão lósé dé 1\liranda.-0 mesmo. ~Uorâdores da l'illa de Nazueth de ltnpicut·ú de 
loão Francisct\ <los Sat?-to~.-0 mesmo. Cima, c do julgado de S. João Uaptistn.::-A' com: 
Joaquim lsidoro de OhveJrn.,.--0 mesmo. míssao de eslnlistica. ·• . ' · 
José Augusto de Carvalbo.~A' corornis~ão de pc- }faria Franci~ca Romana. -Use tlos móJos que a 

tiçõ~s.. . ,·;· · - . ~ . . _ leí lneJaculta. ·. · · • , 
D1to d1to.-.A' cotnmlssao de const\t~1çao. Moradores da fl'egue:na de S. Ft-ano1sco d~ Paula 

. · J<Jaquim Ansellllo Alves Branco Munlz Barreto.- da Pelotas.-A • com missão de esta!.istic;l • 
.A: comroissão de legislação. . . · Norberto l<lâo Dourado.-iorna para a commis-

João Manoel Franca, e outros propnetarws de são de constituicão. - . . 
lojas de secCQS e molhadosd~ provineia de Pernaf!l- OUiciaes da secretaria do g-overno da Babia.-1\' 
b11C1>.-A' commissão de pel1ções. ·. comniissà<l de fazenda; 

Jos.é Joaquim ele F.reitas.-A' commissão tk fa- Petlro Affonso de Carv~lho·.-A· ~ommissão da 
~· íend;l. . . . . . redacçàQ.do Diario. . . · ·· 

., losé Antonio Ferreira Guimarães.-A' cmumissáo Pedro de Azevedo Souzà.-A' commissáo de fa- · 
da redaccão do Diario. . · . . zeuda. · · ; . . 

_l()s€ liodti~;ues de Amorim.-A'commissão àn Sehàstlão José Darntn e João Fernandes Bara!.,,. 
retiac\:ã~ tio ~iar~o. . .. , ...:..A' commissào de petiçõe~. _ _ . . · ·. · 

Cap1tao .(ose R.tbeu:·o da Cruz Porlugal.-A com- O dito supra.-:-A' c:o~mlSSao à c agncu,~tma. _ 
missâQAe petições., • ·· . ·· . Sitvestrt: ,Henrique de Pinlw •. :-H.~mettld? l:l() go-:> 

tgriaCl.O Garcia R.osa.-A me~ma. · _ ·. . vemo, para dar os esclal'ec]tnentos necessar10.~: • .. 
José ;loaqnim de .Souza Negrao.-Nao t.em lugar ScbastiZ!o J<Jsé Barata.--;-~ã,oportence ao c()nne-

emquanto se não puzer enl exe~uçãO o plano geral cimeitto'da as~eznbMa JégisJativà~ " : . < · < · 
.dos estudos. . . _ . . . Santiag<l GarridQ.,-A_• •:t>~1l~is~ãu · ·~e pet.1ções. 

loaquim de Souzà Ribeiro.- Reservado para · "' Q :díto , supra.--A,s . tcmnussoes deJ~St1!(a,: : ofa-
qu.auclo se t.tat.ax dQ plano geral dos estudos. · zenda. · ·: · · 
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882 SESSÃO" Elf 1 :DE SETEMBRO DE 1826 
D. Thereza Joaquina de Vellasco.-A.' commis• 

são de petições. 
A mesma.-A' eommissão de fazenda. 
D. Victoria Maria de Jesus.-A' commissão de 

legislação. 
Wencesláo José de Oliveira Cavalcanti.-Torna 

para a cornmissão de constiluição. . 
= D. Ursula Iria de Chaves.-A' commissão de pe-

tiçVõ~s. . J ' R"b - A' . - d t. 1clox·mo osc 1 eno .- comrmssao e pe I-
ções. 

O meslll.o .-A' commissão de fazenda. 
Ursula !t-ia de Chaves.-A' mesma. 
ViceniC José Ferreira 1\IIiia .-H.emettidos ao go

verno para dar os esclarecimentos neccssal"ios. 
Victor Lucio Vieira Hendqucs.-.Não pertence a 

assem bléa. 
Valentim. José dos Sanlos. -A' com missão de pe

tições. 
-o mesmo.-A' commissão de legislação. 

Sessão em ~o 1le Setembro tle 1826 

PRESU>ESClA DO Sl\. l'EREIRA liA :SOIIREGA 

Feita a chamada ás lO horas da manha, acharão
se presentes SO Srs. deputados, fallaudo com causa 
motivada os Srs. Vasconcellos, Cunha Uarboza e 
Queiroz Carreira ; e sem ella os Srs. Lcdo c ller
rera. 

O Sn. PnESIDEXTE declarou aberta a sossão, e Jida 
a acta da antecedente pelo Sr. secrclnl"io 1\laia, 
foi approvada. 

Mandou-se inserir na acta a seguinte 

« DECL~RAÇÃO D& VOTO 

« Declaro, que votei contra tudo, quanto se ven
ceu hontem, relativmnente ao lo artigo do projecto 
de curso juridico.-1 de Setembro.-l'aulu c Souza. 
--Clemente Pe7·eü·a.-Lui: F1·ancisco de J>aula Ca
valcanti de Albuquerque. » 

ORDEl\1 DO DIA 

· Continuou a discussão do 2° artigo do projecto de 
lei vindo do senado, sobre a excepcào feita á pleni
tude do direito de propriedade, com a emeuda do 
Sr. Vergueiro, apoiada na sessão antecedente. 

O Sn. Cnuz FERREIRA. :-Opponho-me á emenda, 
como desnecessaria. Quando se diz-commodidade 
geral-ficão entendidas as estradas publicas, e coa
strncç?es de edificio, etc. etc. etc. Não vejo pois 
necessidade de se adoptar a emenda, contra a qual 
voto como ociosa. · 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Requeiro a leitura da 
emenda. (FQi satisfeito.) · 

Sr. presidente, eu repetirei o que hontem disse 
nesta camara: a emenda não póde de maneira algu
ma ser admittida; o§ ;-22 do tit. 8° da conslituicão, 
e bem claro·; só o bem publico faz excepcão na. ·re
gra geral; ·c o que é bem publico? Seguramente é 
o que é util á existencia,. e á conservação de todos,· 
'assim como ao. augmento e á prosperidade da 
nacão. 

. Pergunto eu ; a servidão particular, o direito que 
um.p~nicular vai ~dquirir para a servidão de uma 
propnedade, preencllerã o fim da lei, a utilidade, e 
commodo · da nação! de cerlo que não. 

Todas as VE:zes qné ;uma villa, ou uma povoação 
interessar, que haja .. uma estrada pela pr<lpriedade 
alheia, verifica-·se o bem publico; e ainda que não 
sejúo da nação inteira, é de uma fracção attendivel, 
e o proprietado deve soífrer a perda da sua proprie
dade, sendo todavia indeumisado. 1\Ias querer-se 
que qualquer individuo possa Yiolar a (Jropriedade 
alheia, logo que dahi lhe resulte interesse, é ir de 
encontro á letra da constituicão. A scrYidão é um 
direito que faz com que aqucilc, que não é proprie
tario, possa obl"igar o propriedade; c dá áquel!e o 
direito de obrigar á este outro ; por consequenci~, 
na sen•idão não tem o proprietario dirf'ito, mas obn
gação, e eis uma obrigação, a que se não sujeitou 
nem po1· lei, nem por nwba testamentaria. E como 
vois pódc obrigar esta cxcepção 'l 

A servidão entm nós não póde ter lugar, senão 
por dous lados : con ''icção, ou verba lestamentaria: 
servidão particular, c seL·vidão publica não podem 
ter lugar em consequencia da excepção, quo se faz 
á lei; é muito l'laro, a constituicão assim o deter-
mina. • 

Ouvi dizer, que pôde haver um proprietario, qué 
tenha um terreno, e não lenha sahida; esta hypo
thcse é impossível de verificar-se, porque das pro
priedades cullivaltas nenhuma ha. que não tenha 
uma picada, uma sahida, etc. etc., é uma posse au
torisada por lei, c não se pólle assim derrogar. 

Como, Sr. presidente, ·hei de cu tapar uma sabi
da, que tem o meu vizinho, pelas minhas terras? 
Não posso fazel-o, porque ello adquit·io um direito 
sagrado pela boa fé, n aulot·isado pdas leis ex.isten· 
tcs. 1\Ias \amos ao caso das terras cultivadas. 

Supponhamos que seis ou selo legoas de sesmarias 
de um proprietario estão abaixo de outras terras já 
cultivadas, e que pot• força devem ter estrada: sup
pouhamos que o proprietario da sesmaria de cima 
vendl}u-a ; tunico caso em que se póde verificar a 
hypothese} quando o comprador estiver contratando 
a venda, contruta a sahida, porque fora absurdo 
venderem-se umas· terras, e não haver direito de 
sahida. _ · 

Portanto não vejo como se possa?&~rificar o caso 
de uma servidão ruslica, sendo· :pílrti~urar : quando 
se trata do bem publico, niio se enten-de o. bem. de 
cada parti cuJa~·, ainda que por este meio se verifi
que o bem geral. Uma lei, que vai animar a lavou
ra, é uma providencia geral, de que toda a nacão 
tira utilidade; mas uma lei sobre lavour·a de um· ci
dadão não é senão em beneficio de. um particular, 
embora augmentando-lhe as suas fabricas, . e prote
gendo o consummo dos seus producto:, faça entrar 
no thesouro maior somma de tributos; o bem pu
blico, óe que se trata é o bem immediato,- o não .o 
remoto ou indire::to. 

Por todos estes motivos, voto contra a emenda 
como opposta á constituicão, que só faz excepcão 
ao direito de propriedade;quando tem lugar-o bêrn 
publico-, e não o bem particular,. como quer a 
emenda. . , o · _ -

Depois de julgar-se a ma teria sufficientezl1ente 
discutida, passou o Sr. p1·esidente á :propôrá vota
ção o artigo, o qual passou nos seguintes termos. 

«Art. 2- 0:-Ter~ ~ugar a mesma excepção, quan_do 
o bem pubhco ex.lgu: o uso, ou emprego da proprle
dade do cidadão por utilidade, .previamente ve1\ifi-: 
ca~a por acto do poder legislativo, nos casos se-
gumtes : . 

c 1.0 Instituição de caridade. 
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«.2.• Fundação de casa · · d~/instroeção de moci-
dade. .. .· .. ·' ... ·. · . 

« 3.° Commodidadegeral. 

O SR. VBRGUEmo-:-Eillembreí o que e~tend,ia, 
mas não ofi~rec,to emenda. 

A este tempo convidou o Sr. presidente aos Srs. 
deputados nomeados pc1ra a deputação, que devia 
levar á S. l\1. 1. o decreto da assembléa geral, so
bre as sentenças, que impozerem pena de morte, 
para dil'igirem-~e ao paço da cidade, por ser a hora 
marcada por S. 1\1. I. para receber a mesma depu~ 
tação ; e logo se retirarão da sala os Srs; deputados, 
que a compunhão. 

« 4:.0 Deeoração p'ublica. 
A emenda do Sr. Yergueiro foi rejeitada. 
Entt·ou em discussão o 
«Art. 3.u-Averificacão dos casos de necessidade, 

a que se destinar a prÓpdcdatle do cidadão, será 
feit.a iÍ requerimento do procurador da fazenda pu
lllica, perante o juiz do domi_cilio elo proprietario, 
com audiencia dclle, mas a vcrificacão dos casos de 
utilidade Lerá lugar pot acLo do corpo lc·gis}ativo, 
peranle o qual será le,·ada a requisicão do procu
rador diJ fazenda publica, c a rcspostá da parte. )) 

. Continuando a discussão, pedío a palavra, e 
dlsse 

• Foi approvudo sem debate, Jlcando rejeitada a 
ementla do Sr. Castro e Silva. 

Forão tambem approvados, e sem discussão, os 
seguintes artigos: 

~Art. 4.0-0 valor da propriedade será calculado 
não sú pelo intrínseco da me~ma propriedade, como 
da sua localidade, c interesses, que della tirar o 
proprietario: c fixad<J por arbitras nomeados pP,lo 
procurador da fazenda publica, c pelo dono da pro
priedade.» 

O Sn. Cr\Uz FEni\Ein.\ :-Opponho~me, Sr. pre
sidente, a"que passem estas palavras-logo que seja 
liquidado o seu valor-p<Jrque em caso de perigo im
minente não se pódo fazer líquidacáo de valores. 
lla uma declaração de guerra, uma· sublevação, ou 
qualquer dos casos, em que impera o salus populi. 
~>_uder-se-ha fazer essa líquidacào? Haverá ténpo? 
Fura melhor supprimir esta~ pála\'l'as, e eu manda
rei uma emenda á mesa, se V. Ex. me permiLtc li
cença. 

• << Art. 5.0 -Antes do proprietario sor privado da 
su,1 propriedade, será indemaisado da sua proprie
dade.>> 

<< Art. 6. 0 -Sc o proprietario recusar receber o 
valor da pr0pricdade, será levado no deposito pullli
co; por eujo conhecimcntoj1tnto nos nulos so have
rá a pos::e da propriedade. l> 

<~ Art. 7.0 -l!'ica linc ás partl's, interpor lodos os 
recursos legam;. 1> 

Eutrando·cm discussão o art. 8° pcdio a palana, 
e disse 

O Sn. VEnGu:tmo :-S1·. pr{'shlenle, este nrt. 8° 
não del'e pa~s~n·, ou eu o não cntt•ndo. - · 

Diz elle, que no caso de perigo eminente, como de 
guerra, e commóÇão, cessarilõ todas as formalidades, 
e podcr-:se,-ha . ~0-1}1!11' posse do uso, qu.mdo IJaste, ou 
mesm~ d():4~~~.19 ·.ci.~ . Propriedude, guando seja nc
cess;ltJO para::-eD)_prego do bem pul.lbco, nos let·mos 
do art~ 1 o .- logo -qti~ seja liquidado o seu "·alor, etc. 
Parece que se antepõe a liquidacão, e indemnisacão 
do valor á este uso; mas quando. houver perigo iin
minenle estar-se-ha com avaliação 'l Não tem lugar 
clausula tal: deve-se accrcscentar-havendo tempo 
para a liquidação-porque tal pódo ser o perigo; que 
seja preciso lançar mi1<1 da propriedade de um pílr
ticular, se~ ha,·e~ tempo para essas avaliações, e 
então poder1a a le1 ser observada. E havemos nós. 
fazer uma lei, que não lia de ser execut8da ·? Que ha 
de ser infringida ? . 

l,odcr-sc-hito acaso fazer àvaliacües, ouanuo fôr 
eminente o perigo? · · · 
· l)_iz mais o nrt.ígo-reservudos os direitos para 
em tempo opponuno se deduzirem-esta linguagem, 
Sr. presiderlte, não me parece muitojuddica: v que 
se quer dize1· é, que fica reservada ao propri'c:tario 
a accão de realizar a indemnisacão em todo o tem
po, o·u em tempo corupeteute: mas quando se esta:.. 
belect>, que seja logo liquidadl) o valor. vem a liqui
daciio a ser primeiro, c talvez não haja tempo para 
isso. ,Põrtauto julgo~. que <J artigo nào de,·e -passar 
tal qual. 

· O Sll~ Pl\ESIDENTE :_:_ Pódc o iUustre deputado 
mandar a sua emenda.. -

O SR. SECRETARIO CosTA Acm1.n Ie1t as seguintes 

« DIENDAS 

u Voto pela suppressão do arl. So. -Cavalcanti 
de Albuquerque. u-Foi apoiada. 

u As palavras-logo que seja liquit.lo o seu \'alor 
- sejão supprimidns.- Cru:: Fen·eira. » - Flli 
&Jloíndn. 

O Sn. AL,Il>IDA lt ALbUQUERQt:lt :-Sr. presidente, 
as pa\a\'l'tlS-hlgo que ~ejn Hquiuado o seu vntor
rcfercm·so <t>csta outras-tomar pr>liSO do uso, ou 
domínio. 

Diz um Sr. deputado, que sendo . imminonte o 
perigo, ni10 haveria tempo pt~ra fazP-r-sc liquidação 
antes de ser lomada a pr<lpriella\le; eu est011 pel·
suadido que n liquitlnção só pótle ter lugar antes de 
tom3dn n posse, e não dnpois, o nem tem \'igor a 
razão de ser-imminente o perigo-para esta deixar 
de so faz~rantes. 

Como, Sr. presid~nte, se potlcrá avaliar uma casa 
depois de arrazada para construir-se, v. g. 11111 forte 
sobN o se11 Lcneno'l 

l\las, dis.sc o Sr. deputado, o perigo ,é,imminen
te ; ha tempo para nnazar-se a casa, para, le''anlar
se um outro tX\ificio e não \1a para ava\ia\;.n '1 

Ett entendo que as palavras devrm fica1· como 
in dispensa "eis. 

O Sr. l\Jaia orou por algum_tempo, fazendo dis
tincção entre-perigo immine::tc-e perigo actual, , 
mas não se -põrlc coiligh a integra do .seu discurso 
por fallar algum tanto baixo. 

O SR. MA~cos ANTONto: ...,... Parece~ me que . a 
emenda d.o ·Sr. Ctnr. Ferreha é inadúüssivel, por 
isso que a constituição garante o valOl'_ da proprie
dade, o qual não podet·á ser liquidado, depois de 
arraznda esta; e porque: co-mo ponderou o Sr. Al
meida e Al!Juqucl·que, havendo tempo para-arra
zar-se uma ~asa o para construir-se um . forte no 
seu L<Yrtcuu,· laml>em . o -ha para proceder-se á ne• 
cessada liquidação do seuvalqr:. . .. · .· . . . 

. Por consequencia voto -contra a emenda como 
ópposta á letra rla constituição. . .. . . . . . --

0 SI\. LtNo Co-irnNnó :-Sr. }lt:esidente, ·:a dis
tincção que acaba de razero.Sr. Maia;entre perigo 
nctu~l e perigoimminente, é, de certo, muito nova 
e nem e\l a posso adtnittir. . . · , - < _:; 

84 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:37- Página 3 de 6 

SESSlo~ EM ;l ' 'DE <SETEMBRO:r DE 182ft 
Perigo chama-se o mal ou darimo a sobrevir: 

qnem está em t~erigo de ·morte, está proximo a 
morrer, e quem morreu já não póde estar em pe-
1'igo de morte. 

Quando dizemos-perigo imminente-queromos 
significar _um datnno a sobrevir mui proximamente, 
e no momento em que elle sobrevem, não se póde 
dizer-ha perigo actual-como pretende o illustre 
deputado. 

Mas _.voltemos á· questi10 capital e deixemos este 
incidente que pouco interessa. 

Ningucm duYida, Sr. presidente, e a oonstituição 
assim o determina, qne no caso em que o exigir n 
commodidatle publica, ou a deÍ('Za da na1;fto, 
possa esta lançar mão da propriedade alheia sendiJ 
u seu proprietario legal meu te indemnisado ; mas 
o ponto em que Equi tem appm·er:ido dn·crgen
cia de opinião, é se a liquidacão do ''alo•· da pro
priedade deve ser antes ou depois de se ter de lia 
tomado posso. 

Eu conf1!SSO que ni1o Ct•ncebo como se poderã 
promptarnente acudir á defeza da naf·ão, como se 
poderá irnpP.dir um desembarque tlo ti'Ôpa inimiga, 
se, precisando-se por exemplo, construir um forte, 
csth·er o governo a espera de que so avali11 uma 
casa, que l!t'r\'C para isso, parn ontão puder dar as 
pro,·idencins que exige a f:egurnnça publica. Seria 
lançar um tropeço que retardaria a marcha do go
vr.rno e nenhum provoi\.o resultaria no prctpricturio, 
gue talvez visse a sua casa arfoznda pelos inimigos. 
Indemnise-se o pro('rietsrio, conforme (l manda a 
constituição e o exige a justicza, nu1s sem cnlllrpc
cer a marcha do governo. porque em tacs casos do 
perigo, Ealtts populi suprema lex esto. 

t>ortanto, sou de voto que se supprimão as pa
lavras, con1o o propõe uma emenda que se acha 
sobre a mesa. 

O SR. VtRGUEII\O :-Tem· havido opposi('ão á 
emenda do Sr. Cruz Ferreira, porque manda à con
stituição que, exigindo o bem publico o uso ou 
posse de alguma propriedade n\heia possa o goycrn() 
della lançar mão, sendo o proprietnrio prévianlcn
te indemnisado conforme as leis, e daqui se con
clue que a liquidação deve proceder á pos~e da 
propriedade. 

Servindo-me. de~te argumento, digo que o artigo 
é opposto~ á constituicào, que manda fazer prévia
mente não só a avaliaêão, mas lambem a indemni
sação, !i qual aqui se iesorva para tempo opportuno 
e por · 1~so vot.o pcl~ 1!>~1 suppressão do artigo, 
como opposto a conshtu1çao. 
., {Continuou por algum tempo o íllustre orador, 
mas não foi ouvido.) 

O SR. Cu!'{HA MATTOs :-Parece-me que o artigo 
deve ser nonmente redigido, porque a passar 
assim, haverá muita confusão. . 

Quando a nação se acha envolvída em uma guer
ra e yê-senas circumstancias de lançar mão de um 
pred1o alheio, nem sempre o destróe; todavia 
casos ha etn que ó indispensavel a sua demolicão~ 
llareha um~ columna, "!li t~mar certa posiçã'o, e 
ha um pred1o em que o mlm1go se póde fortificar 
-e caus~r grande estrago á columna: ha de o chefe 
estar de mãos atadas? ·Não ha de mandar ar·razar 
uma casa porque não foi avaliada ? 
_ Sr. p:esidente, em caso dé perigo eminente não 
e.~jtpSslvel fazerem-se essas avaliações; por isso 
qu_1;cera qne o artigo fosse ncvamente redigido para 
acautelar-se toda e qualquer duvida que se possa 

offerecer. n~ execução· da .. lei, por motivo de_má 
redacção, ou falta de explicação. " 

O Sn. CusTODIO Dus :-Quando o perigo é emi-. 
nente. devem ser proniptas as medidas a eyital-o, 
e quando periga a salvação da patria, callão-se todos 
os interesses e Jireitos particulares, a honra e a 
defeza da nação só imperão nesse momento, e· nada 
deve entorpecer a rapidez com que é mister ser 
rechaçado o inimigo que ousa perturbar o socego 
dos cidadãos 

Todavia, en.;ínado pela experiencia do nosso-mi
nistcrio, que tem feito das palavras-perigo. clubs 
etc., etc.-nm chzí df} macela para tpdns as suas en
fermidades, á maneira do Dr. Sangrado, eu quere
rei que haja sempre uma declaração sobre essa 
liquidução, para se não commetterem abusos a ti
tulo de perigo publico, c não tomar-se a proprie
dade uo cidadão sem mais embargo. Faça-se essa 
declaração, ou ''<Í a lei á commissão para a fazer, e 
não so dcí:xe ao ministerio nem uma polegada de 
arbítrio, porque cllc dará saltos de gigante. 

O SR. AL~IEJD.\ E ALBUQUERQUE:-Tem havido 
um l'enhido Óebato sobre -este artigo, dizendo-se 
que a lei se•·á inexeqnivel em alguns casos. 

Sr. pre$ident(l, eu creio que a só lembrança de 
que lol nenhuma ohrig~ a impossiveis e que só se 
exv.cula _qualquer determinação, quando é possível. 
quando cabe nas forças do executor, fora bastante 
para nada se obstar ao presente artigo. Que diz 
cslo '1 (leu .• ) 

J~u não vejo consa mais razoavel, nem sei que se 
possa fnzer melhot· redacçãol 

Dir.-se ,·agamcnte que casos haverá ern que a 
liquidação será impossivel pela angustia de tempo, 
Jmlaausencia do dono de um predio, étc., etc., mas 
obriga a lei a impossiveis 't 

Se é preciso marchar uma columna á toda pressa 
e se este 011 aquelle cidadão tem fardamentos, man
timentos, etc., etc., de que h a precisào, o governo 
os . toma, porque em taes circu01stancias o póde 
mas, pergunto eu: com quanta pressa se faça 
marchar um hatalhno não haverá ordem, economia, 
m<'dida certa na distribuição dos. mantimentos para 
se ajni~ar do quanto se tomou? · · ·. ·· · 

Se é mister lançar mão de um edillcio de qual
quer cidadão e não ha tempo para avaliações, 
porque urge a snlvação da patria, não póde o go
''erno toma l-o c deixar a sun aV"aliacão para quando 
fõr possivel? • .. -

Eu não sei que haja lei q11e obrigue a impossi<
veis, e por isso-voto pelo artigo tal qual se acha. 
Nem me argua de contradilorio, porque ba pouco 
dizendo que se ha, por exemplo, tempo para arra;,;ar 
um edificio, tambcm o ha para fazer-se avaliacão 
prévia, agora opino que o governo póde transférir 
essa avaliação ; eu com isto só quero responder 
ao arg_umento ~om...que se faz opposição ao artigo, 
e por 1sso admltto essa hypothese : passe o artigo 
sem receios de que J1aja essa angustiá de tempo, 
que ponha o governo na collisão de não acudir ao 
perigo por causa da avaliacão, on de não poder 
indemnisar ao proprietario "cto justo valor . de sua 
propriedade porque esta jâ não existe para se a va
!iar. R~pi~o mais uma . vez, lei nenhuma. obriga a 
lmpOSSlV81S~ . . . 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Parece-me que este 
artigo está em hcirmo.nia com os precedentes e com 
a constituição. 

Diz o art. 4° (leu),. tendo-se estabelecido 'neste 
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ar~igosascaütelascolll que~ proprietal'io póde ser l • :():Sa. Cosu Acui~n :_:comº· este ."projecto.: fo~ 
pnvado da posse e . uso da sua propriedade, e po..: adoptado tal-qual · ve1o _ do senado, é ese1asado 1r a 
dendo acontecer que não se possão preencher todas coiiunissão de redacção:· Manda-se copiar na secre
essas' formali.dades; trata o presente artigo de acau- . taria c officia-se ao ministro comQetente para S •. l\f. 
tela r · todos ·os · abnsos que a tal respeito se possão I. determinar o dia em que receba· a deputatação. 
éommettr.r e por_ is~o diz-no caso de peri~o im~i- Assim se decidio. · 
nente, etc •• hqmdado o seu valor e cumprtda a dis
posição dos arts. 5°" e 6° (leu-os.) 

Não devemos, Sr: presidente, entrar na questão 
se ha ou não dinheiro, se o proprieLarioappnrece ou 
· nã~ para receber esse dinheiro; o essencial é a 
aváliacão para a todo o tempo sabPr-se o que deve 
recebêr o pJOprietario. Mas figurou-se que um 
exercito inimigo entrava repentinamente por uma 
cidade, e só se sabia da sua chegada, quando se 
ouvia o som dos instrumentos e o estrepito das ar
mas e, perguntou-se como se executaria a dispo
sição do artigo nessa occasião? 

Bastará, para convencer aos; senhores que com 
tal argumento so oppõe·á doutrina do a.-tigo que na 
minha humilde opinião é digno da approvação desta 
camara, bastará, digo, ponderar-lhes que lei ne
nhuma é feita senão na hypolhesc de poder-se 
executar e quando a sua execução é possível, está 
o executor livre de responsabilidade. 

Portanto, não vejo inconveniente em at>provar
se o artigo, p•Jr isso que n~nhum peso têm os ar
gumentos que contra elle se tem produzido, e por 
isso voto pela sua doutrina. 

O Sn.. Bot.uNDA CAVAI.CA~Tt (não foi oüvido.) 
O ·sa. VF.aüuF.mo :-F.ste na·tigo é com t>ITeito 

ánti-constitucional, porque mandando n constituiçãCl 
que a indemnisacão seja pré1·ia, ello a reserva par·a 

.depois de tomadâ a posse de propriedade. 
Fundarão-se os illust.a·es autores do projecto em 

que não ha tempo para essas avaliações, quando o 
perigo é imminente; pergunto eu, e a di~posição do 
arligo vae ou não de encontro á letra da consti
tuição? · 

De certo quo sim ; e uma disposição opposta á 
constituicão deve passar nesta camara? Ninguem 
o su_stentárá aqui, e nisto é, como avencei, anti
cQnstitucional o artigo. 

D<!pois de· mais · algumas renexões dos Sts. Al
meida e Albuquerque e Clemente Pereira, c(5nsultou 
o Sr. presidente á camara se dava por discutida a 

O Sa. VERGUEJRO mandou uma declaração de 
voto que constav-a de duas partes e se determinou 
que fosse inserida sóment.e a segunda, em que dizia 
-que fôra de voto que o projecto não passasse
rejeitando-se a primAira por não . ser ec.nforme á 
votação. 

O · Sn. LINO CoUTINRl', orador da deputaçflo que 
fora receber a Sua Magestade Imperial, leu o se
guinte discurso que dirigira ao mesmo augusto 
senhor: 

«DISCURSO 

« Senhor.-A. assemblén geral legislativa do im
perio dõ Brazil nos envia ante o throno de V. M. 
para sujeitar á sancçno imperial, um decreto sobre 
maneira l'ecommendavel ~orsua philantropia ejus
tica, quando tom por un1co objecto estender com 
ig"ualdnde, na fOrma da constituicão, sobre todos os 
subdit_os do imperio que houverém a ''desgraça de 
serem · votados á morte ~or sentencn, a eminente 
prerogativa qull tem V. M. de moderar e perdoar 
as penas: prerogativn, senhor, que formando o 
primeiro e mais ilquilatado alt.ribulo do poder mo
derador, ó Mmbcm aquella, pela tfUal todos os mo
narchas con$lituctonaes são, com justa razão, asse
melhados á divindade bemfazejl:l. » 

O mesmo senhor participou que S. M. I. dissera, 
que recebia com muilo agrado. 

O Sn. PRESI'DENTR:- A camara recebe a resposLa 
de S. M. I. com especial agrado. 

O Sn. CosTA AoorAn :- Faltão poucos dias para 
o encerramento da assombléa, deve-se portànto 
officiar ao ministro do imperio para saber-se .o dia 
en1 que é o encerramento. ( .4poiado. } Ha de se 
seguir a mesma marcha, que se seguio na abertura 
da assemblêa, ha de ir um ofticio no mini.sh·o sa
bendo a hora, em qne S. M. I. quer receber a de
putação, e observo · que na abertura a deputação 
foi de 24 membros. ·· -

materia '! ·Venceu-se que sim. . , 
Propoz então a doutrina do artigo, 'e' passou, O Sn. PRESIDENTE : -Depois que vier a resposta 

sendo rejeitadas as emend&s. do ministro, trat.ar-se-ha ~do numero. • . 

O Sa. VEnGuEIRo: . Como entendo que esta lei 
produzirá mais males do que bens, proponho que 
não passe sem s• discu~são, e para esse fim olfe
reço esta 

« INDICAÇÃO 

. SEGUNDA PARTE 

Entrou em discussão o parecer adiado da co_m': 
rnissão de constituição sobre aindicação do Sr. Vas
concellos, que propõe, se retire do senado a emenda 
por elita camarà feita aó regimento dos conselhos 

a Proponho que esta lei passe por 3•. discussão.» geraes de·provincia._ · · . 
~Foi apoiada. . O Sn. CusTo»• o Dus:- Não posso por principio 

·sendo então pelo seu illustre aut(lr requerida ur- algum ·conformar• me com o parecer da commissão. 
gcncia, e sendo esta apoiada entrou em discussão. elle parece até ser desairoso a esta carnara. Como é 
'·. "OSa. Cnuz FERREIRA :-A.·. m_ archa que tem_ os possivel que elle seja adoptado? Não posso, senho- · 

res, não . posso por principio algum eonformar~me 
seguido a respeito · d~ projectos vindos -do senado, com semelhante .. parecer. Nós devemos em tudo, e 
é dispensal-os de 3• 4iscussão (apoia:do). e para que por tudo observar a constituição, não dev:el:!los ;ar.,. , 
·esta: novidade,, Se- a lei- não devia passar. rejeitas- redar-nos . della nem uma linha~ ~ GonheciJ> que ,,. a. · 
se-a a camara (apoiado); mas agora nada de alte- emenda não éemcnda d·o Sr. Vasconcellos;.é~d~st& 
rações~ . . . ~amara, ~- uma . ~menda to~a~tt. .• em-vC}~Çà~; .. e. 'e_~r 
:. Voto-contra a indicação . .. · _ . . ISso tem amda maJor valor, se o senado -a desprezai 
_Prºpondo ent:ão o Sr. presidenl~ :a indicação a podc~o· f~er, .teui cfi.r~iti?,}Iias qu~:11,ós ret#:o~C!!::· : 

votot; foi rejeitada. , · , · · - ·.· · · · ••. · · , moa um passo, · que "re\lrem~s a emenda UIDJ/ Tez- . 
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336 
que 's~. dicidio ·. na camara, que el·a de j l.lstiça, que 
era util, que erâ eonvenienle, que era essencial, e 
indispensavel, · é ·:• .ml!ita ft•a,[ueu, tal pNc~dimento 
além-de anti-constitucional, por isso que a consti
tuição teril marcado todos os meios, por que devem 
ser dirigidos semelhanles negoc~o5, e nà.o autoriza 
este; seria mostrat· om:nissão, ou fraqueza, o ne
·1\b.uma destas qualidades se encontrão nesta augusta 
camara. Eu -combino. a utilidade com a .iustíça, e 
nun·ca posso produzir razões mais for·ws do que se 
produzirão na occasiãodn sua adopção, para moslr~l
a necessidade da emenda, porque se os conselheii'Os 
não fosse1n inviolavcis, tornal'-se-hia !llllla esta dis
posiçªo,_ue que tanto bem póde rem\tar a nàçào. 
Sendo a sua utilidade provada, e não podendo ac
cresc'enttÜ" cousa alguma ás sabias razões expandir 
das ·na .\li'.Casião, em que foi admittida a emenda, 
cumpre·me. votar contra o pat·ecer da comrnisssão. 

O Sn. BAPTISTA PEnE nu.:-Voto contra o parecer 
da commissão, não só porque mo parece anti
constitucional, mas até porque me parece· in
dec~nte. Parece anti-constilttcional. -porqne a con
stituicão no art. 6lmuito expressamente determina 
qual "é a mat·cha, que deve haver nos projectos 
mandados de uma camara, pam a outra .. Ella diz no 
citado artigo (leu-o.) Ora, a que tende esta reunião? 
A fazer passar uma lei, cujas disposições são vatl· 
tajosas, uma lei, em cujos artigos nito concot·darão 
ambas as camaras, esta reunião niio tende senão a 
conciliar a5 opiniõe~, n ti•·ar-sc u:u resultado. O t•e
sullado, que ora se pretende, não é pelos :neios mar
cados pela constituição, e por isso é anti-constitu· 
cional. Digo qnc é indecente, pOI'IJUC nunca deve
mos suppõr que saião as maturins da'} Ui sem semm 
bem eJtaminadas, e discutidas, c o quo quer dizer 
bem examinadas, e discutidas, e o qne quer dizer
examinar outra vez- se não quo estamos arrepen
didos do que fizemos, que trabalhamo;; sem Cl)nhe-
cimenlo de caustt 't -

Demais como se qnct· que o simple,; voto da com
missão seja superiol' a todos os votos d!i camat·a, 
pa.ra ·q11e esta emenda venha outra vez á camara, 
para tot· outra vez discussão 't Seria necessaria ttma 
nova indica~ão, seria necessario ernen.im:· o regi
mento, aliás era innli\ a remessa, mas uma dispo
sicào constitucional tem marcado qual é o meio de 
cÕnciliar a divergencia de opiniões, qual é o pro
cesso, que 'devem ter os proj~cto~, quando não con
cordàrem as camaras nas doutl·inas. e o meio que 
a commissão propõe é extemporàueo. A indic :çàn, 
que. se fez, só _teve em. vista fazer com que appare
cesse uma lei a este re,;peito, visto <{ue nã.o havendo 
regimento commum, e não have11do esperança de 
sua existencia, .fica alei paralisada. Isto Sr. presi
dente, é cousa que deve ser bem iudifferente a esta 
camara.· 

i;;teressante á nação, que era aquella, pela qual 
ião tt·abnlhar os conselhos. da . pt·ovincia, vendo o 
supremo m:Jtivo, o bem publico, a utilit:fade_,-pu
hlie..t, vendo por outra parte que. o_ senado• não está 
disposto 1t fazer a re:Inião, mas que tén"l:metaphi~ 
sic·atlo bastante com Qsta lei, fiz este sacrificio ão 
interesse publico, sem estar convencido, a ver 5~ 
passava; era um saérificio, que i;eJazia ~ parece-!Jle 
que é de grande honra a esta camara o faze,,· sacri
fieios, não digo aquelles que sejão insultante~~mã_s 
fazer um sacrificio á hem da nação~ nunca póde 
estar mal <i camara. (Apoiado geralntente.J Já e~ ta 
camara fez um sacrificiu, quando se Sltjeitou a dizer 
que queria a reunião, governando-se • pelo regi
mento do senado, apezar de que eu. disse que c·ada 
uma das camaras tinhão sen regimento~ e que nos 
não deviamos sujeitaL" ao regimento do senado, que 
receiava que esta franqlwza da nossa parte fosse dar 
maior aso ao senad() para L"ejeitar o convite, e com 
offtlito deu causa ao celeb1·e parecer de amalgama
ção e fusão, por consequencia havendo esta ca~ 
mara já feito . este sacrificio para o bem publico, 
assentei que devia fazer mais este .. 

No entretanto não acho motivo para que se diga 
que é contt·a a con:•lituição. F.' ver~.lade que ella. 
marca o progrP.sso ·ortlinario, ,()U andamento dos 
proj,Jctos, até se pôr em dia para a sancção im
perial, mas não diz qlte não se possa usar do meio 
proposto. Chama-se contra a constítuiç~o o que é 
contra a douu·ina expressa, se acaso se dissesse na 
constituição -deve-se fazer isto -c o parecer di
_cessf'- não se deve fazer- então eu o chamaria 
anti-constitucion:~l, mas o parecer não é precisa
mente contra a constituicão, podet•á chamar-se anti.; 
politico, anti-decente, e"tudo o que q11izerem, mas·_. 
não anti-constitucional. Disse-se que -é indieen!e, 
porque nós. que temos discutido, e estudado a ma ... 
teria, hoje vamos retirar esta emenda, mostt:ando 
assim que del!idimos negocios sem reflexão,-"wm· 
pouco conhecimento de causa. $r. presidente, est 
sapienlis nwtare consiliwn. O ht'l"mem verdadqira
mente sabio, que vê, que o que avançou riãó é bom, 
é o primeiro . á confcssal-o. Nós somos infalliveis, 
Sr. presidente? 

Fica mal a esta camara, Sr .. presidente, quede..;_ 
pois de ter decidido uma cousa, conhecendo gu-e · 
não é util á nação, emende a sua deci!"à0? Ficará a
nlguem indecente o dizer que erron '? Ninguew dirá 
tal. Nilo acho pois nada de indecente. Porta11to. con
cluo dizendo que a camara tomará n sua deliberacão : 
a este re!<peito, porque de facto assignei o p:àréêer 
ela co!ntnissão sem maiores ar·gumcntos, ·que me 
convencessem, mas nunca consentirei que ·se diga 
que é anti-constitucional, que seja indecentêá honra 
e pontlonot· desta camura, porque digQ que quando' 
esta camara decidir uma eonsa, e conhecer depois 
que não ob.·ou bem, ó dl3 sua hnnra, decencía e sa
bedoria, . declar·ar qtre errou, e q•1e enienda o seu 
erro para b9l"I:J. dos povos (apoiado, apoiado),. o 
mais é capricho, é não ser utíl á nacão (apoiado,-.; 
apoiado), o é isto o qne não convem. Disse um il·' " 
lustre deputado que não sabe co-mo a commissào sê.· 
atreve <rdizer quese retire a emenda, quando a ca•', 
mat·a ainda não emitti-o seu parecP.r·; o parecer da · 

Esta cama.ra, Sr. presidente, contenta-se todas as 
vezes:q11e faz o se11 de-..er. (Apoiado gemlmente. ) 
Cada deputado emitte a sua-opinião com frnnqueza, 
honra· e ··dignidade, seja o resultado qual fôr. 
·(ApoiadQ gerahnente.) A nação não nos incumbia, 
nem somos responsaveis pelos restlltados, que póde 
ter de nã'l passar a'\ei. Demos o. nosso parecer, eu 
estou p~rsuadido que os os Srs: deputados o derão 
com; coí:ihecimento de eausa, ·nãQ nos resta nada 
a.Jazer.;, - _ · 
-.~Q,.:!;1C .. iLt;iO ·co~iNliO: ._Posto qúe eu não esti
!~~,e~.~~it<>. inclinado, comtudo conçordei etn as
SJB_Il .. l' ~ I?. parecer porque vendo ~ae lei era muito 

commissão, Sr.· -president~. · -prov.e,m de decisão da . 
camara, a commissão dá parecer, e sujeita·se-ao;' 
juizo da r-am~ra, logo comosEfincrepaácommi~são!
Então. poderta dizer-se o mes1no de todos os,pá.ré
éeres. .A. commissão não avan!;(Ju a votação~âa:élJ.-: 
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roara, • a colrimi~Sál) .pl,'Opõe O seu parecer, a camára perstÍadido, que eta"' pará,o .mestrio bem publico, 
decidirá se convelll,:on não convem~ que 'o.ra~se allega para a suúetirádâ? _ · 

- - · ·· Seria iudecente, e muito indecente se depois de . ·O Sa: 'Cos:rA Acúün: ---l Quando na sessão pas- reunidos ao senado, e tendo ouvidoa di'sr-llssão, 
sada ·iJe 26 de Abril,-se tratou deste negocio, apgzar não Cédessc, não _nos convencessemosda foréa dos 
dê estar bastante :instruido na ma~eria, votei pelo arg~1pentos. lUas sem razão nenh!},ma, pela:ãppro
adiámento ~propQsto por uin honrado memb_ro, e vacao deste parecer, revogar a emendai De nenhum· 
votei :porque q,~~-ria,que t~daesta camara .se mf?r- mÓdo. Se houver discussão, q~e me mostre melbo::. 
masse_do negociO·, e-reflecnsse mellwr,. ~oJeporem res argumentos, não terei-duvida em ceder,. ·mas
que .~entra: em di~cussão, eu não repet!_l'el tanto por sem haver reunião. nunca póde haver decisão al~ 
extenso ,as. : razões~ qu_e - me ocçorrerao, com tudo guma, e é muito indecente que o homem cedâ de -
farcralgumasreflqxões~ ___ · se11 voto, emquanto não tiver ouvjdo argwmintos 
· FaliàmL·sobre a ·parte, que o-honrado membro, em contrario. · · · · -

que ; a~aboli de)allar,. considerou di_zendo,-ser _um o Sn. FERREIRA FRANÇA: -Sr. presideJ1t~,; . eu 
sacriilcio, apeza1· de que eu não o Julgue mtem1- nada diria sobre a materia, porque es_la. téni Sido · 
mente anti-constitucio_nal. porque para ser anti- esgotada pelos illustres oradores, que me precede~ 
constitucional, é preciso que seja inteiramente op- rão, se não ou\•isse aqui uma expressão, ou opinião; 
posto a um artigo da constitnição, todavia não posso com a qual me não posso conformar. 
deixar de ponderar que é um pouco desairoso á esta Disse um illustre !Jeput.ado, que devíamo~ fazer 
camara o retirar uma emenda. que passou com co- o sacrificio de retirar a emenda proposta p~r o~ta 
nheciment.o de causa, precedida a competente dis- camara, para assim terem andamento os conselhos 
cussiio. A constituicão marca o modo, fórma, e ma- das províncias, que até aqui não se têm reunido 
neira por que de,•em nascet as lei!', parece que uma por falta de regimento. _ . . · 
vez que uma lei tenha tido a iniciativa em uma ca- Sr. pre::>idente, se neste caso ha sacriftcio, é dos 
mara, e é reme~tid~ para outra, esta lhe p~z cme~- conselheiros de provincia (apoiado), que _serão_ vi
das, na qnal a pnme.ua -qão co'\lcorúa, o umco -melo climas (apoiado), ou nada farão por não terem .uma 
de que re!;tn lançar mão é. o da reunião. immunídade, com que se contem á salvo de persa-

A cam:::ra dos deputado~;,,__tem dado o seu voto, guiçõcs. . 
dando-o, o!Tcrcccu csla emcndal.a qua\foi para o Qnem se atreverá a notar em uma província os 
senado, tem port:mto comprido com o seu dever, erros de presidente; á mostrar os abusos d11s repar
não póde fazer mrtis nada n este respeito, senão tições, se sabe que as suas palavras, além de sem 
por meio de uma reuniilo. Tcm·sc argumcnlado com vo:e clamantis in deserto, lhe trarão inimizades e 
a necessidade . de pas!'ar cst:dei, para que os con- pt!rseguições, sem proveüo da sociedade, e sern que 
selhos de p1;ovjncia tcnhãot·cgimento. A camara dos a lei lhe dê um apoio contra os seus inimigos? Nin
deputados, Sr. presidente, tem feito tudo quanto guern de certo ha de abrir boca, e tudo irá da mes- ~ 
cabe , em suas · forças, tivemos pelo seu regimento, ma sorte, se não -peior; . · · 
por isso que não et·a possível fazer-se ô regiruento }fas vejamos o que diz a constituição {leu) ; ·pois, 
CO!ntnum, :A camnra do senado não quiz este meio, S1·. presidente como é isto'? Diz a constituição, ·ql,le 
e disse ·que se esperasse pelo rc~imento cnrnmum, os conselhos de provi(lcia deliberarrlõ sobre cousas
fez:se .: ~ conferencia, e o resultatlo foi que conclui o de interesse irnmediato das suas . provjncias, e' ·no-

. o regirpento,.mas os senhores do senado continuão g~-sc aos conselheiros irnmunidadc para pod~rem 
a S\lstentar a sua opinião de que a votação não podia cótn segurança . notar os abusos, que ba nas repar
ser · senão por camaras. e nós s ust~ntámos, firma- tições? Será isto o que manda a constituição 'l Se é 
dos, no espirito da constituição, que não podia sacrificio necessario retirar-se a emenda, melhor é· 
deií:àr de ser per capita. Pela-minha parte pois a ca- que o senado faça tambem o sacrificio de adoptal-o 
níâia lE!m feito o seu de,·er, e acho que não póde (apoiado geralmente), porque assim obedece a con-
tedugar o parecer da conunissão. slltuicão. (Apoiado, apoiado.) .. . . 
H,s'*n · . é . Deixemo-nos de caprichos, quando se trata do 
, . '- R: • . APTISTA P~n~!RA ·-O pa:ecer . anti-. bem publico; se o senado não quer E'slar pela omendà, 

con,~~tt.uClonal, _e-~mt~ lndec_ent~. Disse 0 lllust:e não esteja, que esta cama~:a nunca ha de consentir 
dep~t~d,~ que na o e ant1-const1 tuci~na_l, _porque n~o ·em cousas que illudão a consLituv·- 0 • · · 
é . contr,<J.letri). expressa:· da const1tmçao, que na o . _ :.-a _ . 
probihif ' o · ~sar deste meio,_ mas, Sr. presidente, a . O SR. ÁLMEIDA E AtLUQURRQUE :- {Nao fo~. ou~ 
cgnstitúiÇ~p ,_marcou qual ser a conducta de ambas VIdo.) 
as. camaras; quando umaapprovar um projecto, e a Julgand?·se a materia sufficientemEnte d~scutida, 
outra-não o approvll.r em tudo, tem marcado o meio o Sr. presidente passou a por ã votos o parecer. da 
de conciliaçilo, ê é o dií reunião de ambas as ca- commissão, e unanimemente foi rejeitado. · _- · · . 
maras. e novo debate, para apparecer o· ultimo re~ O Sa. SEcRETARIO ·cosTA AGUUR.<' leu,os segiiin:.. 
resultado; O que se vai fazer agora é fazer apparecer tes · -
() ,_!Iltimo resultado sem novodebate, sem reunião, 
e eis um proc~sso_ contrario ao que está marcado 
na ·.· constituição; Não ha sacrificio nenhum. que faça 
adoptar uma semelhante medida. Poderei seguir 
uma. medida contraria á minha consciencià? "" 

·· ·.· ó~~'a.es' Jor~o ,p,sJ)ú)Liyo~c;, ·que llle dirigirão na vo
taç~o_! , Forão ·.às .discjissges, que moverão a minha. 
c~~~cJ~I1Çia, qual será s, r:tziiode admittirnma me
dJdiu:o!ltraria '1 Qual é a discussão, que tem havido t 
Poderei: sem ellaJnudar de opinião? Como · vou fázer 
um sacrificio, se a camara adoptou esta emenda, 

OFF~OS . . . . 

« lllm. c Exm. Sr.-Tendo remettido á1iV. Ei:. 
com aviso de 26 de Julho proximo p'assado, ~~iús re-.. 
querimentos de Bernardo.·.Francisco ·.· de. -Azevedo,~ .:· 
mais negociantes e outras -pessoas.: da . cidâile~~de::: 
S. Paulo~ e villas da' me!"ma província, e ,idei1o~é '~
Leonardo Pereira, e .outros. da yiUa •de ,S. Car,()s_:; , 
por versarem sobre ,pro~idencias só pro-pr!as.~q;,p~~., 
der legislativo, envto mais á .V. Ex. o offie~o -tncluso:-c
q:ue acabo de receber do vice:. presidente da sobre;. · · · 

85 
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dita -provincia, com o requerimento :tarobem· junto 
de -Francisco Antonio Pinto Bastos, e mais nego
ciantes rlaquella cidade, para quo ~eodo presente á 
eamara dos deputados; ohtenhão igualmcnLe a :re
solução, que '{larecer con !eniente. _ -

(( Deus guarde á V. E~. Paço, em 31 de Agosto 
de 1826.-Visconde de Caravellas.-Sr. José Ri
eardo da Co!Sta Aguiar de Andrada. »-A' com
lllissão rle legislação. 

o:, lllm. e El:m. Sr.-Havendo Sua liagestade 
Imperial teS()lvido proceder ao encerramento da 
assembléa geJ:al ás doze horas do dia 6 do presente 
'mez nó paço do senàdo; ordena-me o mesmo senado, 
q11é avise á V. Ex. para o fazer presente á Catnara 
<las deputadas, que acha conveniente, que a reunião 

· se· faça ás on~e horas do mesmo dia. 
..- ·. o:· Deus guarde á V. Ex.. Paço do senado, em o 1 o 

de Setembro de 1828.-João Antonio Rodrigues de 
Carvalho.- Sr. José Ricardo da Costa. AgQiar de 
.Andrada: • 

Ficau a camara ütteirada, e so declarou, que não 
obstante esta participa~;ão, se expedíssv ao governo 
o otlicio qtw pede ú. S. M. a declaração d{) dia, (! da 
hora, em que lut de receber a <tcputação desta ca
ntara. 

O mesrno Sr .liecretario \cu um o\\\cio do ministro 
da fazenda, enviando 11 rt'laçilo das mercês pecu
niarias, quo têm sitlo feitas desde n publicação da 
constituição nLó no proseuLo, Cúll\ a copia dos diplo
mas expedidos pelas diffl~rcnLes ac('.retarins de es
t.lldo.-A' corumissüo de fnzamln. 

O Sa. 'r&tX&lR.\ ~nz GotJvh annunciundo nego
cio. urgen'c leu o seguiu lo 

u l'AUF!CER 

u A commissào do poderes, vi o o o meio do Sr. Ber. 
nardo Pereira do Vasconcellos, e ó úu pntec(lr, que 
não podendo alguVl Sr. úeputado _ rotirar-se sem 
liêênça da camara, que nesta confort\lidnde se es
creva ao Sr. deputudo para que se tt'Cillhn. 

« Pa~o da camara dos de.,utndos, 1" do Setenlbl'O 
de 1826. -Lut;Íu Svures )'c..:ceil'a de Guuvêa.-Jil a
'lloel· Caetano d1 ALmeida .AlbwJuerque.-N icotáo 
Perei,•a de Campos Jf~Jrgueiro.-Aiatwel Ataouio 
Galvào. » 

Entrando em discussão disse _ 

·, 

Nenhuma·falta faz ria camara um Sr. deputa.do1 por 
que ha ao presente gl'and.e numero; mas ausentar-se 
sem licenÇn é crirne.;. e por isso a conimissão julga 
que o Sr. Vascon~ellos de\'~ ser chamado."' 

· Julgando~se n 10ateria sulficfenlemente diséutída, 
'Propoz o Sr. presidente·o parecer da .commíssào, e 
foi approvado. ·• . ... · - , 

Passou a discussão ao parece\" adiado da com
missão de marinha sobre o l'equf!rimento de D. Anna 
Angela de Lomba, que pede parte da monte•pio 
que percebia sua irmã, J). Francisca Candida de 
Lotnba, lido na sessão de 2S dê Agosto.· 

Orarão os Srs.- ~farcOlS Antonio e l:)ouza F.rança, 
mas .nada apanhou dos seus discursos o lachigrapJw-
Gonçalves. · · · · · 

Posto a votos o parecer foi approvado rios seguin-
tes termos : · - -

«- Qu~ deve o- requel:iroento tornar ao goYerno, 
para ser deferido na conformidade da lei, indepen':' 
dent~ de in.tet·pretação alguma. » 

O S«. Par.:stoE~TE dell. para ordem do dia: 1 .. o Ter
ceira discusssão do projecto de lei do soccor.ro das 
viuvns, e filhas dos officiaes militares. 

2.0 Leitura, e discuo;;!Sào de parec,eres de comroi~~ 
SÕOS. • • > . ·' •c • · 

Levantou-se a sessiio ás 3 horas· dn tarde.- Can
dido Jose de Ara·u:io Yianna.-.lllariamto Ca1·los de 
So".;-a- Corrêa o r_edigio. _ 

Sessiio em ~ de SeteDJ.hro de t.82(1 

PI\ESlDENCU DO SR. Pln\EJRA DA NOBREGA 

Feita·>a chamada ás 10 horas da amanhã, acha
rão-!Se presentes 79 Srs. deputados, e faltarão {.)S 

Srs. V asconcollos, Cruz Ferreira, Cunlla '6arbo~a, 
Almeida e Ca~tro, Albuquerque, e Xavier de Car-
valb(). ::_c • -:~ 

O SR. PnEsiDl':NTE declarou aberta a sessão; e 
lida a acta da antecedente peJo St. secretario 
A.raujo Vianna foi approvada. . . 

O Sn. HOLL.\Nl>A C.\VAtCA'!'iTI :-Requeiro o adia~ 
menti;) u~s\epatecl)r ~ qu~m sabe. so o mostre do· 
putado o Sr. Vasconcellos, quando so t·etirou, jú 
teve em . vista toubnr-nos tempo com a discussão 
deste parecer'! El1o 1& foi p;tra llliuasl e nos have ... 
mos gastar tempo sem frrwto 11lgum? 

o SR •. bUI.RT~ SJLV <1.:- Foi-me. enviada. pata"' 
ser presente &O C0!'f10 legislativo esta repres~nt~;:''. 
ção lia camt\ra da c1dade do Desterro, em que pe~e
providencias á cerca ·da creacão dos expostos,claqüel~ 
\u pl'ovinda. {ltiandou·ü à mesa.) .. ~ 

-.,. :~-. • .·-.· '·.· 

O Su. B.tPTISTA PEREIRA::..- Acerca de expostos , 
aproveitei eu um parecer, que'O Sr. secre~ario tal~.: 
vez não tenha Iiúo pela multilícidade de trabalh~ ~ ;-

Sendo apoiado o adhun~nto requerido, e não 
sendo approvado, continuou a discuss<io sobre o 
parecer •. 

O Sn. So\JZA FnANeA: - Eu voto }'e\o parecer da 
commtssõ.o, não IJOrque 'Veja qlle a attscncía de um 
Sr. deputado faça falta n(l camara~ mas para que os 
mais senhores não sigão o ex~mplo quando he1n lhe 

mas dove estar na pasta. · · 
o Sn. Cosu AGUJAl\ :-Na pastá não estã~ 
O Sn. Iht•tlSTA l>En~mA ;- ·-Eil oredigi. o que 

rue não lembra é, se. os mais Srs. dâ coauniss~o 
concordarão. 

Resolveu-se por ultimo!' que a representação fos- · 
se á com missão de saude pnblica. . 

O Sn.. CosTA AGUIAR leu o seguinte parecer. . · 
Pois C()ID<I ha de· retirar-se \lnl deputado depois · < 

de tomar assento, sem urna attenção com a caroara? OFFICIO 
ls~- não póde ser; é preciso que se acautelle igual « Illm. e Exm. ·Sr. ·Passo ásc lllãos dl) V. Ex.· 
:ãco11tecimento, que possa haver para o f~turo, e ,() r~queritnento incluso de lgnacio Francúsco "Vi~i
e por isso voto pelo parecer da commissão. - ra de Lacerda, que pede as pro}Tidencias getaes, qúe 
~.o S!l~ "'ló:tn!Úu. DE· ~uvi.A.: - As razõés, que indica na sua supplica a bem da agdcuUura neste 

p~od~1o •. o Sr. Souza França, são as mesmas, que itnperio, para que V. Ex. o leve ao C$)nbecime_nto 
teve'a ioonunissão para aprel!entar este parecer. aa eamarzt dos deputados. - . . , ··· · 
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« Deus guarde a V. Ex: PaÇo i elll!) ·,l~ .de Se

tembro f! e . 1826·~--/osé· Feliéiàno- FerfUÚtdes Pi
-nheiro.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada. »..,-A' commissão de commercio e 'a~icul-
tura. - · 

O Sa. TErxt:utÁ DE Gouli.t ·como·relntor ·da com
missão da constituição leu o seguinte 

.. « Fri''ràiJ vist~s ná commissão de coJi_stituição os 
requerimentos de José Augusto de Carvalho, alferes 
addido ao Jõ batalhão de 1\fonteviàéo, em que se 
queixa de achar-se preso sem culpa formada e de se 
lhe não havP-r · mandado · proceder á conselho de 
guerra, apezar de- já o ter solicitado; e de Francis
co do Rego Barros Bibiribi, 2° tP.nente de artilharia 
reformado de Pernambuco, em _que tambem se 
queixa de se1· retido nesta côrte, negando-se-lhe 
passaporte: à commissão para dar o seu parecer 
preeisa.e.sclarecimentos do governo e por isso julga 
que se devem pedir. · 

« Paço da camara dos deputados, 1" de ~et~m
bro de 1826. (Assignados os Srs. da comm1ssao.) 
-Foi · approvado. 

« PARECER . 

· O Sa. SECRETARIO CosTA AGUIAR fez leitura de 
um pareecr da commissão de legislação sobre o re
querimento de Francisco da Costa Alvares, o qual 
ficou adiado na sessão de 20 de Julho; e foi appro

.vado . 
... ,·;O _-Sa. -DOAR.TB E SILVA ~ándou á mesa a seguinte 

C< INDICAÇÃO 

« Que a i\lustre commissão de saude publica in
dique uma resolução, que autorise. ao governo a fa-

. zer a dcspeza nrgE>nte, e necessana_para,a:, prop.a, 
gação da vaccina por toda a extençao do.,•1mpeno •. 
-D_uarte e Silva. » · 
, . E tendo pedido urgencia, foi esta apoiada, e de
pois vencida, sendo a indicação remettida á com
missão de saude publica para dar o seu parecer. 

o-Sa. TErXEIRA DE Gouv.ÊA por parte da com
missão de poderes leu o seguinte 

_._. (I PARECER. 

~ -<; « Fói · visto na commissão de poderes o diploma 
~(lo . Sr. Francisco de Paula Almeida e Albuquer
que,<s!eputado pela provinda de Pernambuco. e 
como o achou legal,~ de parecer que o Sr. depu-
tado póde tomar assent(). . . 
· _. «. Paco da camara dos deputados, 2 de Setembro 

. de.182á . .-Luc·io Soare~ Teixeira de Gouvêa.-Ni
·. colâo Pereira de Campos Ve1·gueil·o.--Jfanoel Cae
~ano de Alpteida e .Albuquérque.-Manoel Antonio 
Galvão. »-Foi approvado. . 

O mesmo Sr. deputado leu mais ~ seguinte 

«PARECER 

(( A commissão de póderes·.óbsenando que o Sr. 
monsenhor Vidigal se acha: nomeado deputado por 
estn província, assim como que não concorreu nesta 

· sessão por se achar ausente em Roma, é de pare
cei: que se deve ófficial' ao governo, afim de que dê 
as necessarias providencias para que este Sr. depu-

0 Sa. PIR.iS fERREIRA :--Como. aq\ü se acha o 
diploma do Sr~ Caetano Maria Lopes Gam;~, q11e 
está nas mesmas círcumsta ncías do Sr. monsenliór 
Vídigal, sobre quem acàba-se de ler o' parecer da . 
commissão de poderes, parece quo igualment_e,se 
deve officiar ao governo para que esté Sr. deputado 
venha tomar assento na seguinte sessão. · 

O Sa. MAncos ANTONIO :-Sr.. Jlresidente, este 
Sr. monsenhor Vidigal acha-se em Roma encarre
gado de uma commissão imporlante. Parece pois 
que . a camara deve alguma cousa attender ~a qu~ 
elle tem encetado essà commissào. ;q).le sf>tTreJ;á não;_ 
pequeno atrazo, se o chamarem sém ~lle a .coucluir• 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA :..;.:.Eu não sei~ ·se~1a 
commissão, de que foiencarregado es~e Sr. depu~ . 
tado, õ, ou não, de imp•)rtancia : .o que sei é, . que; :_··· 
na fórma da constitução. quando houver cooimis- -: 
são tal que nãJ:> possa ser desempenhada senão -por 
algum Sr. deputado, seja por este ou aqueUe filo-
ti v o, deve o governo fazcl-o presente á camga, 
para esta dar a necessaria dispensa. E foi isto a ·· 
que fez o governo? Participou-nos alguma cousa ·? 
Não. Pois vá o officio, e se o governo quizer

1 
re.;. 

presentará á camara, como manda a constitu1Ção~ 
(Apoiado.) 

O Sn. Onomco :-Sou extremamente da opinião 
do Sr. Teixeira de Goinêa. Não descubro emprego 
de maior consideração, do que o de deputado ; a 
mesma diplomacia comquanto honrosa seja, não 
tem preferencia na constituição. Se o governo 
achar que não ha outro homem, que preencha as 
funcções de que encarregou !1 . e~te Sr. deputado, 
mande dizer ; mas por ora sou 1nteuamente do voto 
do Sr. Teixeira de Gouvêa. 

O Sn. i\loul\A :-Requeiro a mesma providencia 
á respeito do Oltvidor de Sergipe, nomeado depu-
t.ado á nssembléa geral. · 
~ O Sn. TEIXEIRA DE Goúvh :-Seri,a bom, •• que 

os Srs~ deputadvs se lembrassem daquelles ·senlio
res, que nomeados deputados não têm comparecido · 
sem motivo ; porque ainda . que não haja diploma, 
basta que estejão nomeado~ para sere.in ·d~p~_~dos. 

- "·· · ··-
A este tempo veio a mesa a segtiinti 

. « EMÊNDA. ·· ·. ..· 

« Achando-se alguns Srs. deput~uios.--â~sentÓs, e 
exercendo empregos publicos, proponho qq~ seJa
ca . extensivo o parecer da commissào de ·poderes 
sobre o Sr. Vidigal á todos os mais e~ igunes cir~ 
cumstancias.-Pi1·cs Ferreira. ))-Foi aP._oi~da . 

O Sa. CosTA AGUIAR. .-Esta emenda não póde 
deixar de ir a commissão de poderes, para · qne esta 
apresente a lista dos Srs. deputados, qudaltão, 
afim de se darem providencias, pois vemos que até 
falta o depulado de Sergipe,. e muitos de outras 
províncias. Voto pois pela 1·emessa da emenda á 
commissão de poderes. . . . 

o Sn. CuSTODIO DIAS :--De que serve fazer uma 
receita, se não ha ·quem applique o remedio 'l · ~>or 
ventura deixarão muitos Srs. deputados de Vlr a . 
tempo 'l Muitos houve que esquecerão, ma~ outr~ls' · 
muitos terião vindo, se as ca.maras tivess~ín. man
dado os seus diplomas; ass11il como mmtos tam-

tado venha fomar assento na sessão seguinte. .. 
. « Paço da camara dos d~putados, em 2 de Se~ 

·te~~ro de1826. (.A_ssignados os m.embrosda com-
.missao.) » _. :' · · · 

bem vierão sem elles. . . -. ' ~ . . ,<: . 
O tempQ, está acabado ; não. -podemos appficar .. 

lhe ~o reme'dio, que jmp_orta, po!!t que se taça are
ceita .? ._. Emquauto o mimste!l()_· 9bl'ar,do .modo, _-.por. 
que tem obrado, nunca tere~ps~d_epu~~()S~; Qual 4 Entranc!o'ein discussão disse 

'~; - ·.,.~.v.... ··-~._ . _·_- . --· .. l: 
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340 SESSÃO EM 2' DE SETEUBRO DE; 1826 
o motivo, porque se não tem entregues os diplomas 
aos Srs deputados, ficando o publico na desconfiao

. ça •• -_ (não foi mais ouvido.) 

-João -Braulio 11/un-iz.-José Rictwclo da, Costa 
Aguiar de ".A?Idl'ada. -Candido José de .ArauJO 
Vianna-. )) · ' 
·.· Poslo a discussão, . pedi o a pi\lavra e disse . Julgando:.sa a materia sufficientemente discutida, 

.. e posta á votação, foi approvado o parecer da com
missão, remettendo-se á mesma a emenda do Sr. 
Pires Feneira para sobre ella interpor o seu pare
cer conjunctamente com a mesa. 

6 Sa.; SouzA FJIANÇÂ · :...,....~!:' neccssario motivar as 
emendas que fizerão os Srs. deputados membros da 
commissão de fazenda. 

Leu-se inais o seguinte 

« PARECER 

« A commissão de poderes é de parecer, qtte a 
representação do Sr. 1\lanoel Hodrigues da Costa, 
em que faz '\"er a it11possibilidade de tomar assento 
nesta ?amara, em razão de sua avançada idade, e 
molest1a que padece, comprovadas com documen
tos, está nos termos de ser aLLendida, e que se ofli
cie ao governo para mandar ~xpedir as ordens á 
camara da imperial cid,lde do Ouro Preto, para fa
zer passar o diploma áquelle a quem c.ompclir. 

«Paço da camara dos deput.ados, 2 de Setembro 
de 1826.-lllanoel Caetano de Almeida e AlbuqtuJ·
qu.e.-Nicoláo Pe1·eira de Campos V crgueim.-Lu
cio Soares Te-ixeint de Gouvêa.-Manoel A111o·nio 
Galvão. ))-Foi approvado. · 

O Sa. SouzA FRANCA como relator da tommissão 
de fazenda leu o seguinte 

(( PARECEt\ 

« A ~ommissão de fazenda examinou com os se
cretarias desta camara o project:> de lei da cn111ara 
do senad<J, pelo qual se creão os oillciaes da sua se
cretariá, e se lhes assignào os ordenados res.pecti~ 
vos: ·e é 'de parecer, que o mesmo projecto se im· 
prima com as seguintes 

« EMENDAS 

cc Ao art. 1° incluindo o 4°.-Cada uma das se
cretarias das camaras da assembléa legislativa do 
imperio do Brazil, terá para o seu expediente um 
official-maior encarregado da direccão dos trabalhos 
do mesmo expediente com o ·ordenado annual de 
1:6008000 l'éis ; e aquelles ofliciaes de plumas, que 

_cada uma·· das camaras appro-rar; vencendo cada 
um · delles-8008000 réis~ 

« Ao art. 2° e 3°.-Suppressão de doutrina. 
« . .Ao art. 5° unindo-se o 8°.-Haverá em cada 

uma dasmesmas secretarias, um porteiro, que ser
virá tambem de guarda livros, com ordenado annual 
de 6008000 réis, ficando a cargo do mesmo substi
tuir o· porteiro da camara respectiva nos seus im
pedimentos. 

cc Ao art. 6°, 9° e Uo.-Cada uma das camaras, 
tomará para o seu serviço interno, e externo, o~ 
continuas, e correios, que julgarnecessarios, eom o 
ordenado de 400/JOOO réis, cada um dos contínuos, 
e os correios com os mesmos vencimentos, que têm 
os das secretarias de estado. 

« Ao art. 10.-Suppressão da doutrina. 
« Ao art. 12°.-Todos os sobreditos officiaes se

rão occupados p~lo governo, nos intervallos das ses
sões -das camaras, como fôr conveniente, salvo 
aquelles a quem no encerramento das mesma~ ses
sões se incumbir a guarda e arranjo do archivo até 
á abertura do anno subsequente. -

· O senado apresentou um projecto de lei, em que 
sóm~nte contempla os officiaes da sua secretaria, 
sem mencionar os da secretaria da camara dos de
putados, que se nchão nas mesmas circumstancias. 
Por este motivo julgou. a commissão, que a lei devia 
abranger as secretarias de.ambas as camaras, cujos 
officiaes venceritõ o mesmo ordenado. 

Diz o projecto vindo do senado {leu), e a emen
da que lhe faz . a commissão é esta (leu) ; porque 
Sr. pt·esidente, não devem as camaras !icat pt'iva
das de augmentar on diminuir segundo convier 
o numero dos officiaes das sw:s respectivas sec,·eta
rias ; eis á razão porque · diz a commissão-fica á 
arbitt·io das camaras augmentar ou diminuir o nu-
mero, li'tc_ . . 

Tambern assentou a commissão, qtle a redacção 
da acta não deve ser conliada a outra pessoa, que 
niio seja um representant~ da nacão. Como é que 
um homem qualquer ha de tomar sentido no que 
delibe1'0ll a camara? Nunca deverá a camara dos 
deJlUtados' consentir· em tal cousa,_que me parece 
ate anti-constitucional. 

Julgou tambetn a commissão, que no impeiliinen- . 
lo do porteiro, de dous ou tres dias, póde servir o 
seu ajudante c por isso para não acctunular empre
go5 fez esta emenda_ (Lelt.) 

Tambem pareceu á commissão que não deve }la
ver distincção entre continuo da sala, e continuo da 
secrelaria. Propõe o senado um guarda de galerias; 
a commissão julga ·este emprego nullo, porqne · a 
experioncia -tem mostrado a circumspecção, com 
que o povo entra nas galerias, independente de um 
estaphermo que vai ganhar 300$000 réis sem nada . 
fazer. · · 

1\landou-se imprimir o parecer com ds emendas. · 
O Sa. SF..CRE'Ul\IC\ CosTA ÁGUIA\\. leu o seguinle 

CC OFFICiO 

<< lllm. e Extn. Sr. Passo ás mãos de V. Ex. as 
consultas da mesa da consciencia, e ordens, " con" 
stantes da rela~ão inclusa assignada pelo. official
maior desta secretaria de estado, para que sendo 
presente á camara do:; deputaâos. poslla ella resol-
ver o que fõr conveniente. · · · .. _ 

« Deús guarde aV. Ei:~ J>aco, em o }o de Setem
bro de 1826.-Visconde de baravel!as.-Sr. José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. ll-A' corri-
missão de legislaÇão, e justiça civil~ · 

O SR. FJ:RR'EIRA. FRANÇ.\ leu por parte da commis
são de instruçção publica o seguinte 

« PARECER 

<< A commissão de jnstrucção publica ~ê de pare
cer que se imprima o pi:ojecto .do Sr. Albuquerque 
sobre os brazileiros formados nas universidades es-
trangeiras. . :~· , _ ·. . . .·.. _ 

tt Paço da camara dos deputados, em 31 de Agoslo 
de 1826.-JlanoeZJosé deSouzaFrança.-Josê Ber
ttardino Baptista ""Pereira.-! osé Antonio da SLl11a 
Jl"ia~4osé de ~ezenàe Costa.-Nicoláo Herrera. 

« Paço da eamara dos deputados, 1° de Setembro 
de 1826.-Anlonio FerreiraFranca.-JoSéClemente· 
Pereira--Jose Cardozo Perei,·a de Mello_» ., .. ,, · 

Foi approvado, -· e mandou:se imprimi~ o prtijecto 
de que trata. . , :~ ·. · . 
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SESSÃO .. :EM. 2 DE :SETEMBRO DK .. 1826 
- ·- .... ... -·-: . ·:r; 

--341 
O Sn. ÜDQmco como relator da commissào de re

dacção do Dia1·io leu o segúinte 
« l'ARECE~ - _ ,.- : . _ _ ) _ . ·~ , 

- (t O tachigt·apho ~fanoel•José Pereira -dª, Silva, 
pede a conservação da gralificagã<i cJue percebe, afim 
de prove-r a sua subsíslenci:t no intervallº dns _se~~ 
sões, obrigando-se á substituir ao tachigrapho.Ped1·o 
Affonso, no exercício da cadeira nos seus impedi-
mentos. . . _ _ 

« A : com missão da redaccão do Dia rio rec<mhe· 
cendcÇ que segundo o estalo lia arto tachigraphica 
entre nós, não póde a cumura deixar de ter por ora 
tacbigraphos proprios, é dCJ parecer, que se conser
ve ao supplican!e no interval!o das sessões, a gra
tificação que lt!m, até que passe a lQi a este respeito, 
ficantlÇl o . mesmo supplicanle obrigado ú frequeocia 
e su)lstituição da aula. · 

·u Paco da Ct\mara dos deputados, 21 de Agosto 
de 1826:-candido Josê <Je A-raujo J! ia-nna.-11! anoel 
Odorico lJJ endes. >: 

Offerecido á discussão dissa 
O Sii.. CLE~IENTE PEREIRA :-Ett não me opponho 

no parf;lccr,da commissào: todavia parccia.-:me me
lhor, que se t'emel_tessc o negocio ao govemo para 
_ellotàmat· este requerimento em consideração. Uma 

· resolução nossa mandando, quo se pague á este ho
mem o seu ot·denado, nada mie, e talvez <!Om ella 
lhe facamos algum mal, porque o governo não póde 
ser .• obrigadó á p~lgat-lhe. Acho portanto melhor, 
quese rcmetta ao governo o requel'imento, para 
es.Le.o tomarem. consideração. 

O SR• CusToDlo DIAs :-Pcrstlado-me, que ao po
det·legíslativQ cozupele decretar ordenados; o ne
nhum embaraço veJo, em que se mande pag<~r a um 
homem, que está servindo á nação. Ao gorernosó 
cumpre fazer pagar, quantia pam isso o th:ermos 
autorisado. ·· 

O Sn. CLEME~TE PEREIRA :-H a 11ma cquil•ocação; 
crear empregos. e marcar-lhes ordenados compete 
á assembléa geral; mas a camara dos deputados só 
é parte dessa assembléa gernl. Concordo com o 
principio de que o poder legislativo é quem póde 
dar ordenados ; mas é preciso que isto se faca por 
uma resolução de <1mb as as camaras, para o q\ie não 
ha lempo . . • Por isso lembro que é melhor remetter 
o requerimento ao governo. 

O sn;~:-VE!lGUEmo :-Eu creio, que nem estaca;. 
mara por si só, nem o governo pôde fazer esla des
peza; é: o ~orpo legislativo, quem póde na confor
midade da constitui cão decretar ordenados . . Embo· 
ra não estejão dccre"tadas as -despezas para_o--anríô. 
futuro; o ministerio será sempre respon~av·êl, se fi
zer despezas, ·para as quaes não foi <Hitorisado por 
lei. l)or isso creio~ que o passo qqe dev€mos dar, 
é 'tomar uma resolução; que devetâ ir ao senado, e 
se este concordar, ao governo.; este é o meio legal, 
po1·que pouemos proceder. ,- · 

OSn. CtE~lE'N:TE PEREll\{ :-Convenho. 
Julgando~se a materilÍsll.fllcientemente discutida, 

passou o _Sr: · prosid~~ti3 á propor á votação o parecer 
-da comm1ssao; e fol, approvado. · · 

O . ME~AIO SR.. bli~l\lcoleu ~áis o seguinte 

, _ «, ~~:;K:ti;~~~: -d: ~Af:~::: do Diario vi o os re-
queí-iménlo§ _.dos: tachigruplios 1\[anoel Cypriano de 

. Frei'!ls, ~i J,~-:~f~nçalv.es .~~ Silva, . q~e pedem • . se 

r .·-_;, . 

lhe~ . conserve no int.ervallo das sessões; a grâtjflea:.. 
ção ·concedida por esta · camara, . allegando que ficã_o 
desempregados, e sem meios do subsistencia. · 
". « ·A ~ commissão altendendo á falta que ha de 
pess•.~as. _que exercitem esta arte, e deduzindo daqui 
a :_necessidade que ha por ora de conservar os tachi
graphos; é de parecer, . que os supplicantes perce
bão no intervallo das sessões a gratificação que têm, 
até que passe a lei sobre tal objecto, ficando elles 
obrigados a frequentar a aula de tachigraphia. -

- ~~ Paço da camara dos deputados, 25 de Agosto de 
1826.- Candido JtJsé de Araujo- Vianna.-AlanoBl 
Orlo rico 111 endes. ))-Foi approvado. · -

O SR: 1\ImA.ND_\. RIBEIRO offer~ceu o seguinte 
(! ADDITAMENTO 

' ((Por additamento ao parecer, que se acaba de 
approvar, proponho que se amplie a resolução tumít
mada, a todos os empregados em ambas as ca
maras. 

<1 C amara dos deputados, 2 de . Setembro .. de 
1826. l>-Foi apoiado. - · 

O Sn. BAI'TISTA PEREIRA :-Opponho-me ao addi
lamento, e não posso de maneira alguma concordar 
com a sua dout1·ina. 

Se a camara manda continuar a graliflcacão aos 
lachigraphos, é por querer animar esta arfê ainda 
atrazada entro nós ; e é justo, porque delles se pre
ci~a, mas para os outros empl·egados nenhuma ra
zão ha; são pagos no tempo da sessão, e_ é bastante 
porque os deputados tambem só são pagos _.nesse 
tempo. _ · . 

O Sn, PAUL.-\ CAVALCANTI :-A respeito dos tàclíi~-. 
graphos ha uma razão de peso, e é a necessidade 
de animar-se esta m-te nova no Bt·azil. Por isso con--
cordo com o· addit.amento subst.ituindo-se-tachi .. 
gtaphos-á empregados. 

O Sn. 1\'IJR.~NDA RIBEIRO :-:-Sr. presidente, a uni~.· 
ca razão, ou argumento, que se tem produzido con
tra o me2l additamento, vem a ser, _ q~e os·_ empre,. 
gados nao d<nrem receber ordenado no Inte("vallo:da 
sessão, porque os deputados o não recebem tâmbem; 
é de nenhum peso, porque a mór parte;'',_se::illã<UÓ· 
dos, aqui somos, finda a sessão volta·'aos/'seus · · 
empregos, onde vão receber outros ordenádos_: ; ':-' 

Ora, no mesmo caso não estão os empregà-dos'das 
camaras, que só têm este ordenado nos quatro'mézes 
de trabalhoí com o ·qual não poderáõ subsistir ·no 
resto do anuo. Por isso vQto pelo meu · addita~ 
mento. · 

O SR. CosTA AGUiAR :-E' preciso rellectir sobre 
este negocio. Esta camara tem diversos emprega
dos, tem olliciaes de secretaria ; estes homens hão 
de ter algum trabalho depois do enee1·rainento da 
sessão; e cowo ha de ficar este negocio 'l Hão de ir 
para o meio da rua, acabado o seu trabillho 1 

Chamaremos para o anno outros, e assim-estare
mos á ensinar rapazes á ler e · á escrever 'l · -

Se o systema :constitucional contii:mar, - como 
creio, é necessario, que tenhamos officiaes proplios, 
porque o Ll'abalho da secretaria nã.o é pequeno; nelll 
muitll facil; e os actuaes officiaes, que o desempe
nhão mui bem, hão-de ser lánçados na rua 'l . 

Demais, Sr. presi~ante, ha uma resolução' dá ca
mara mandando dar a estes ·officiaes de secretaria 
60SOOO. réis de gratifica~,ão mensaes, emquantá não 
passar {a lei, que regule .este negoc~o; ~ é 'preciso 
tomar Jsto . em. consideração. A resp~ito, dos -tachi-.
graphos .. nenhuma duvida · póQ~ 'chaver ~- e,m.~:CQnser-

- . i6 -:; ~: ·-~ . ,·:> -~:.:'- ~, 
-- ~-~ ·:::: ... ,.-~~~-,~_- ;,- ,.,. 
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;val-os;j:íara.assim animar uma. arte nova no Br.azü. 
· Tambein devem ser incluídos os cont.in11os, porque 
esta casa não ha de ficar ás moscas e aos ratos ; é 
preciso quem cuide nella. . 

O meu voto pois é que sejão conservados todo~ os 
empregados, e que passe ao senado uma resolllÇão á 
este respeito, emquarito não apparece uma lei que 

circumstaneias ·mui diversas das dos tachigraphos, 
cuja arte é exercida põlpoucos, e _por isso é de pa
recer que não tem lugar a pretençãõ aossupplicantes, 
que devem sóroenle perceber a gratificação durante 
as sessões ordinarias. 

regule este negocio. · · 
O Sn.. SouzA FnANCA:- Sr. presidente, é ne 

cessario encarar este negocio por dous lados. Um
Musa é ordenado, e outra cousa é despeza miuda 
4a casa. · a 

Os tacbigràplíos en trão na folha das despczas miu
das da casa, que 'são aquellas, que se necessit.ão 
para o andamento dos negocias. Os tachigraphos são 
homens em pregados para tomarem notas das fallas 
dos deputados, porque assentou-se em haver um jor
nal proprio da camara, e por ser isto cousa da sua 
economia; está ella para isso autorisada. 

Ora, passemos aos officiaes ditos de secretaria 
elles são homens postos pelo governo provisoria: 
mente, pará· darem expediente á escripturação d
camara, e por consequencia nada temos á dizer a 
este respeito. a 

Os que servirão na assembléa constituinte, forào 
conservados pelo governo, que lhes pagou seus sub
sidias. ~ -por isso não temos de fazer· causas novas. 

Portanto concluo, que nenhuma rewlucão é pre
ciso, porque a despeza com \achigraphos entra na 
despeza miuda da casa, que se faz sem nenhuma 
resolucão, e. o ordenado dos mais empregados têm 
sido pâgo constantemente pelo governo. Siga-se a 
pratica até aqui usada. 

O Sn. VER.GUEIRO :- Quando me oppuz ao pa
recer, que foi approvado, não previ, que a mesma 
resolucão se estenderia aos mais officiaes da ca
mara, ·que devem ficar encarregados do a.>seio e 
·guarda desta casa; estes precisão ordenado para 
terem meio de subsistencia. 

Sou portanto de voto que este additamento vá á 
commissão de regimento para esta dar o seu pare
cer sobre os'empregados, que são precisos no inter
vallo da sessão, e então lhe mandaremos continuar 
ordênadó. ' , · 

O SR.''PAULA CAVA.LCANTI :-Quanto á tachigra
phos nada direi, porque já se dia}idio que continuas
sem a receber o seu ordenado; mas quanto aos mais 
éll)pregados não vejo razão, que nos obrigue a man
dar.continuar-,lhes ordenados, no intervallo da ses
são. 

Sejão bem pagos, ,.mils __ l;l§. .. r~!!.Ell::lã.o~ o .. que se lhes 
d~r ~o te':Dpo_~a,sassão; aos deputados assim se faz; 
na o e co usa nova. · 

Não havendo mais quem tivesse a palavra con.:. 
ultou o Sr. presidente á camara, se estava 'a ma
cria discutida, venceo-se que sim. -

, Propoz então á votação o additamento, e resol 
veu-se que fosse remettido á commissão de policia 
para interpôr o seu p!J.recer conjunctamente com a 
mesa. 
··Leu 1nais o Sr. Odorico o seguinte 

« PARECEI\ 
« A·.commissão da redacção do Diario, vendo os 

requenmentos de José Antonio Ferreira.Guimarães, 
e José Antonio HodriguP.s de Amorim. que preten
d~mperceber, no intervallo das sessões, a gratifica
çao q_ue acamar~ lhes_ concedeu; entende que os 
su ppJicantes, escr1turan?s da Yedacção, ~chão;;.se em 

(( Porém como depois de finda a sessão, ha de con
tinuar a redaccão dos Diarios, pelo atrazo em quo 
se achão, entende tambem a commissão que, em
quanto durarem esses trabalhos, devem os suppli
cantes receber vinte e cinco mil réis mensae.~, com 
a obrigãcãó de ajudarem os redactores na e.~criptu
racão. • · 

•<< Paco da camar·a dos deputados, 20 de Agosto 
de 1826". --Alanoel Odorico Jllendes.-Candido José 
de Arauja Vianna. '' 

Depois de mui breves reflexões de alguns.~t~. de
putados, resolveu-se que fossem;· re~ett.1~0~.>;:~0~ 
requerimentos, de que faz menção o _paréc~r, .a 
com missão de redaccão do Diario _para d~ o.~ seu 
parecer conjunctamente com a mesa. . .. -~ .::. · ·· · ( 

o Sn. SECRETARIO CosTA ÁGUIAl\ leu u:ài~par~c~r 
da commis~ão de Iegislacão sobre as indicaçõ~s·dos 
Srs. depu lados May, e Pires F~mira,relãt~!'asjá for: 
mação dos codigos brazileiros, o qual payccer ·Jo~c 
lido em sessão do 1• de Agosto, e ficou adtado,~p~l~" 
hot·a: e sendo discutido em sessão de 17 ,do··dit.o'. 
mez voltou á mesma commissão para o reduzir·á 
projecto. Foi approvado, mandando-se imprimir o 
parecer e os tres projectos offerecidos pela COpl• 
missão. ~ 

Leu mais o mesmo Sr. secretario. outro parecer 
da mesma commissão sobre o projacto_do Sr~ depu
tado Clemente Pereil'a, estabelecendo· bas~s7para o 
codigo criminal, o qual parec~r ficou adiado âa ses
são de l7 de Agosto. Foi approvado; mandando-se 
imprimirasbases offerecidas pelo Sr. Clemente Pe
reira. 

O Sn.. SECRETARIO CosTA Acuua participou ter 
recebido o seguinte 

OFFICIO 

cc lllm. e Exm. Sr. -Remetto á V. Ex., de or
dem de Sua Mageslade o Imperador, para serem 
apresentados á camara dos deputados, os dous uni
c<~s papeis, que se achavão no tbesouro nacional 
pertencentes á provincia Cisplatina, datados de 
30 de Setembro de 1824, e relativos ao quinto que
sito da relação, que acompanhou o ofiic~~ -~~,:y~ Ex. 
de lO de Agosto passado •. · .> •. -:·;;.·l, .··. 

« Deus guarde á V. Ex. em 1 o de Setembro de 
1826. -Visconde de 8a,epc11dy .-Sr. 1 osé. Ricardo 
ii! Ço,~a. ~guiar de Andrada.)) -Á, commissão de. 
constitir.'!:~O. 

Foi pr~s~iit~ á camara_o autograp.ho da lei ~eg~
lamentar sobre·~f!s .ex?epçoes da. pJemtude do ~Hei~ 
d~ propriedade ~~tlCular marcada na constitJJl-
çao. ~, 

Rernetteu-se á cornmi~~ã~ de petições)!l,l req?e-
rimento de Angelica Rozâ{'e sua filha. ·:-~?{:• . · · . , 

O Sn. TErxErRA D~: GouvlA c? mo relator~~- c?m: ;· 
missão de poderes leu •0 se~.~nnte parece~il~.'l~ f~1 
approvado: .•.. · \_,:.·. ·.<-·····_·· - · ·. · 

' • - ·. \. 
«. PARECER \ :. . _ , _._., ·' •· .... •• , , 

• u A commissão de poderes exa~i~outª~<~~~ das'· 
eleições de cada uma das provin&,Ias,le,i~~r, ellas 
conheceu. que faltào ainda.p~ra toma~ assen~"t)esja 
camara vmte Srs. deput~dos •êonstan~~da rey1~o 
junta, e é de parecer que na;tcôiifor~q-l~.~'dundi-
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cação do Sr. Pires Ferreit&; se ofticie ao governo 
para que dê as. ·necessni'ias providlJilcias~ afimdr. 
que comparecaó no principio da seguinte sessão. 

« Paço da·camaia dos deputados, 2 de-Setembro 
de 1826.-Nicoláu Pereira de Campos;Ve1·gueiro._:_ 
.Manoel Caetano de Altll!ida e Al1iuquerque.-Liteio 
Soares Teixeim de Gouvêa.-Jfanoel Antonio Gal
'Vão. » 

RELAÇAO A. QUE DIZ 1\ESPEl'IO O PA.l\ECER. A.Clll.A. 

. ' . 11/inas-Geraes 
Os Ers. Manoel Ignacio de Mello e Souza, Joa

quim José Lopes :Mendes H.ibeiro. 

Pamhyba. 

Galdino da Costa,_Vi\lar, Amaro de Barros de Oli
~ve!~~~ffi~: :Francisco Xavier 1\lonteiro da França, 
F~Jl~I~coJosé Ç_9rrêa. 

·. ·., . . Bahia · 

<F!.~nÇisé~; ·_Ag~stinho Gomes, 1\liguel Calmon du 
P m ,é<Almelda. · · 

.· :::-:.·.· ·i'.,._,_ Seryipe 

· )osé Nunes Barboza de Madureira, José Malheus 
:~da:~raça Leit2 Sampaio. 

·_; ~': · A.lagôas 

·Gustavo Adolpho do Aguiar. 
::· , ->;~~} ··· Ceará 

Joaquim {M:I!r~~Úino de Brito. 
· :'{ ·• ·. ~~; ·t Pcrnambftco 

in~luso' o(ftcio do ·vice-presidente da . proVinm~~(ie • 
Mmas .Geracs ~e 19 de Agosto deste . anno·;· cam o 
relatorio .·da . conimissão enéarregada . do···exàínffâo: 
estado actual, e melhoramento .· da . Santa ·Casa 'da 
i\liseri.Gordia.-'da •imperíal- cidade do Ouro· Preto'; 
para que 'v; Ex;Jaç'! chegar tudo áo conhéciríiento 
da ~mara dos ·deputados . • , · _ .· _·. · . ·_; . 

a: Deus guarde a V. Ex. Paço, em o 1° de Setem
bro do 1826. _:_José Feliciano Fef'nandes Pinheiro. 
-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. » 

o Sn.. CusTODlO . DIAS:- sr; presidente,· requeiiO 
á V. Ex. queira convidar a illustre,~:commissão de 
saude p•tblica para dar, com urgencià; o seu pare
cer sobre a indicação do illusLre deputado o Sr. 
Duarte e Silva; e requeiro, que, a não poder a 
commissão apresentai-o hoje, haja uma sessão ex-
lraordinaria, para e:; te objecto. · · · 

O SR. LJNO CouTINHO: -A comn1issão de saude 
publica está prompta a trabalhar, se a:·camara o 
mandar. Eu lambem concordo na · urgoncia deste 
negocio, que impli~ com as vidas de·muj.t.as pes
soas, até. aqui abandonadas a uma tão; epidemica o 

molc_stia, pela falta de cuidado em espalhar-se a 
vaccma. . ·· 

Eu sabia do que se passava pelo ·.norte a este 
respeito, e agora sei demais do que lambem tem 
havido pelo sul. E' urgente o negocio, trate-se dellc 
já. . 

Convidando então o Sr. presidente aos senhores 
da com missão de saude publica, para darem o seu 
parecer, conformo o requerêra o Sr. Custodio Dias, 
satisfizerão estes retirando-se da sala para a easa 
da respectiva commissão. . . · · 

Caetaíw Mária Lopes .Gama, Francisco de Paula 
Almeida eAlbuque1·que, Pedro de Araujo Lima~ 

Leu-se, e approvou-se o seguinte 
a: PARECER 

S. Paulo 

1oão Cllrisostomo de Oliveira Salgado, Ignacio 
José Vicente da ·Fonseca. 

Rio tle Ja11eiro 
Monsenhor Vidigal. · 

~isplati11a 

D. ~r~nciscoLlambi. ~" 
\-" .. Pará 

J_~ãi~Ç;~~'ido de Deus e Silya. ' · 
. FõL,igu~i:nente lido e appsovado o seguin~e 
. ·. « PA'(tECEll. ' 

«.A com1nissão de poderes viu o officio do Sr. 
·':'Francisco Xavier ~'fonteiro da Franca, nomeado 

deputado pela Paral1yba, em· que pedô a escusa do 
lugar de d~putado, allegando mólestia; constando 
porém á co~missão ·que elle está exercendo o em
prego do .seeretario da presidel)cia da mesma pru
v~n-~!a; c~~!f~d.e que nà<k_,çsta.ndo impedido para ser-

. ···:Vlf, dev:e:tservir no emp.~ego de deputado, quo pre
-.fcr~ a tooos• na confornudade da le1. · 

. ·- : :« P~~<!: d_a càmara dos deputados, 2 de Setembro 
-.- de)~~,-~-~lY:ico~áo,Pereira de Campos Vergueiro.7 

Luclô~'Soare$· TeJ:&etra de GouvOa.-Manoel Antonw 
qa!v~g~; ;; .Manoel Caciani1 d'Alt~eida Albuquerque.» 
· 1\oméíieü-se . á commissãG de saude publica o 

~~~:11~f~,~~ --~:,~ ·->· o ; : . : ?~ci~ . . . · ... 
« . Dbq'",;~·~'EXID.-Sr::: ·' ,Passo .ás mãósde V. Ex. o 

-.. _·, -_,~ -:-~~~~~2.;7~~:~~ ,,:,'. __ -~:·_ ,-~-~~fi ~ - . ~-

« A commissão de constituição examinou o re• 
querimento de./ alguns · negociantes brazileiros, e 
inglezes, residentes nesta côrte, em que se queixâo 
da junta do commercio "(lOr haver ma.ndado ·abolir · 
sem audiencia dos supplicantes a administra_çã~ aos 
bens do seu finado devedor José Pereira 'Formal, 
para se satisfazer a fraudulenta intenção de um
terceiro, que allegára pert.encerem-lnetodos-os bens 
do finado; e não póde interpôr o ' séti parecer, sem · 
que o governo informe, ouvida a junta do com-
mercio. · · 

u Paco da camara dos deputados, 19 de Agosto . 
d& 1826:_:_José Lino Coutinho.-Lucio 'Soares Tei- · 
xeira de Gouvêa.-Bernardo Pereira de Vasconcel-
los.» :f;·· 

. o Sn. SILVA. 'IELLEs leu por parte da coínro,issão · 
de legislação e justiça civil e~riminal o seguinte 

« 1'.\Rl!.CER. 

«A commissão de legislação, e de justiça civil e 
Cl'iminal examinou o requerimento do desembarga
dor Joaquim Anselmo· Alves . Branco Muniz Barreto, 
o qu.al tendo requerido ao governo dispensa de resi
dencia. e de certidão da deeima do tempo que ser
vio o lugar de juiz do crime da cidade da Bahia, 
para poder tirar carta de dese~bargador apresenta.:. 
do na casa da supplicação, · qne já havia . pago os no
~os .direitos. concedendo-lhe o prazo de seis mezes~ 
para dentro delles apresentar a dita certidão 'de ' 
decima, que por impedimílntos . da, rospectiva junta 
da fazEm da não \he \inha ainda. . sido passada; Leve · 
por :(lefe_rimento . que requeresse · á assembléa. ·, A 
commissão e de parecer, qae aendo:a -reiidencia, • 
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SESSAO~·ÊM\·2.·-DE SETEMBRO .lJE 1826 
::;; _:;;", .· --·.'!,~~-~ - - .. 

certidiô d!l decíma exigidas podeis em.Vig{\r, com 1 Por màneira ne_n~uma se dev~ fazer esta dis-
eX-pressáprohibição ~~ desembargo,dt)Jlll:9o de n~o, pensa. • '._ ·.. -· · .· . _ 
pássar carta aos ~agtsuados sem~~s-~.aprescntar., n!lo 1- Eu sou de opm1ao. que os magistrados ~ao de'fern 
po. dem ciJ_a __ s_ser_ dtsp~. nsad.as_ se11~9- ·p~IO'c_o ___ r~o legts-1 s~r encarreg __ ados d. est~ cobrança, ~ropna de offi-. 
lativo e es,ta angn">ta ea:roara t.omou es\.eob)ecto em c1aes do fazen4a; nto porque mu1tas ve1.es elles 
c~>ru:ideraçãa, em virtude de utua. índíéâção .do Sr. mal· sabem as quatro operaçües da arithmetica; 
deP..11tado ·padre 1\farcos,- e ha um -proje_!Jto· de lei quem os encarregou disto forão os ministros de 
destá eommissâo, qne remove o embaraco, em que estado, que como ignorantes que erão, applícavão 
se _acha o supplícante, e muitos outros 

4

em iguaes os hoznens sem S<tber a que ; mas emqut~nto houver 
circumstancias; e portanto, emquanto a lei não o costume, siga-se, e nada de dispensas. 
passar, nã<i p6de ter deferimento este requeri-! O Sn. ÁUIEZD.t E ALllVQUERQUE:- O parecer da 
menta. ' . _ · . commis~ão não póde ser impug\\ado pclns iUustl"es 

« Camara d<_?s deputados,22 d~ Agosto de 182?.-- oradores, que a isto se têm proposto ; c a primeira 
José d~C~u:: Fer~emt_.-Antomo A.ugusto da Stl1:a.,J·azão, que assim me induz a pensar. é_que a resi
-.tH<tonw da Stlva Telles. » dencia está abolida hoje peta nova or~em de eou

Sendo pel<lSr. presidente posto á díscu~são; pe-, sas. Antes de termos constituição, era prohibido 
dio a palavra e disse demandar um magistrado, e por isso assenl92J-:-~~; 

O_ SR.- ARAUJO_ BASTO:- Sr. pres;idente, trata que houv~sse ~obre el.Ies uma de.vnssa. a quecse 
este par~eer de duas cou~as- resiãencia, e deci- chama res:den.cia, depo1s de ~o~c!mdos os seus lu
ma; nada • falia rei sobre o primeiro objecto, porque F;:a_res. M:~s hoje, que a consttt111çao maudfi que. os 
esta C<tmara, e o ministerio tem já reconh~e1do, que Jutzes ~CJaO. perpetuos, claro fie~, que .e_s.~ abohda 
deyendo ser os juizes pPtpP.t.ws, ·conforme o manda tal res\~encta, c nen~ eUa de"e!a ser ex-tgl~a~ · _ 
a constituicâo ... (não foi mais ouvido.) As lets que _mandao os magtstrados Jazer a co-

F . d -. d" . d • 1 <: O' • t orança da dec~ma, tambem m:Jndão fazer I) lança-
m o o seu tscurso. mau ou a n esa a -e~=>um e mento; mns de uma a outra cousa vai rnuito, e n,o,_ 

rr :EMENDA _ thesouro não passão C(>rlídão, senão arrecadan-' 
(( PtoponhQ que a re»peito do rcquerim~ntô dQ do-s~ ••• ~"'t~ qü~~lâo é. l?omp\icnda, e porque .de 

desembargador Joaquim Anselmo, esta ~amara tome repente &e na. o pode dec1d1r, proponho o seu addla-
uma resolução, qu) authorisc o governo a dar pro- mento. _ . · · ... · · . :r ' 
videncías, que se tornem extensivns a Lotlos us ma- j Pr?poz entao o Sr: preslíiente-~ -~d?u~m~nt? re
gistrados emiguaes, ou. identícas circumstancias.-! quendo, e s~ndo apo1ado entrou -~lll,~~tscussao. 
Araujo./Jasto.» -Foi apoiada. O Sa. SouzA FaANC.It..:- Sr. preslnênte, este ne-

0 SR. MARCOS A:\'TONto: -:-- Aecrescent.1rei mais gocio é ~e urgencia: e n sessiío e~ lá a fe)cha~·se:: 
uma razão ás que ponderou o illustr~ deputado. c~ mo ':otao ha\>emo~ _estar pelQ a.ddtamento 'f ~erta 
E• bem sabido que· a Bahia acabou de soífrer uma uao querer da:- dee1sao alguma. 
guerra, e que em occasiões taesoccorrem em todas O Sn. Cr..tm;:~i'TE PEREIRA :-Voto pelo addiamen
asrepartiçôes não pequenos transtornos. Co!ll.o pois to, porque o negocio e sério :é uma alteração de 
se ha de obrigar á este magistrado, homem de pro- legislação, sobre que não deve haver reo:olução pre
bidade, e inteireza, a es[lerat· que se ponhào em, cipitada. Quando se quer -revogar uma lei, faz-se 
ordem os livros, que estão em confusão pelo trans- um projer.tu, discute-se com totla madureza e cír
torno que produzi o a guerra 1 Os livros da arreca-. cumspecçào, e niio é por um;t in'diraciHl, que ella se 
dação,na Bahia estão_ todos em confu~ào, não por revoga. Volo portanto pelo addiarnênto. ' 
ígnorancia, ou desleixo dos magistrados, mas pela ·.O Sa. Mxacos Ar>ToNJO :-N-ós devemos olhar não 
razão, qu~. acabo de ponde~ar. {'Qrtanto sou.de voto, só para a justica. mas jcrualtnetite para a hurnani-
que_ se tome .uma. ~soluçao .rara o_ go,·erz~o. ~o. der l da de. Este màgistrado está c_ é. gu_· ._ .• _carreg··-.a __ ·d. !>-.• __ d_·_ .~-- ·_n ____ u_·_--
despachar este mag1.strado, v~s~o a 1mposs1b1lldade merosa família~ po.bre .e desvalid.q. , " . ;t-; . . 
de poder apresentar essa certJdao. -· E' portanto mutto Justo, que- se attenda ao ·seu _ 

Q Sa. V.tRGUEII\0: -Estou ·persuadido, que ne- requerimento, lembrandó-nos, que ellé cegou no -
nhuma dispensa se oe-ve fazer em \ei alguma, sem serviço dil nação. ,;· . . ·' : . · . 
urgen~ia reconhe~ída, e. esta é a que eu lláo vejo no . Julgando-se sufficienlemente discutida a matetia 
pr~sente caso. ~ do addiamento, foi po~lo este á v<Jtacão, e sendo 

Se .o magistrado não póde apresentar essa certi- r.ejeitado, continuou a discussão sobre() parecer da 
dão por culpa deoutro empregado. requeira contra commissão. · . · · ' ' 
elle. Toâa essa démora ó produúd~ pela ju_n~a da O Sn. SouzA FnANéA ?:.-Vou resnonder ao illus-
fazenda. e b~s_ta olhar para o re1atorw do unmstro tre deputado o Sr •. Almeida Albuquerque, que disse, · 
des~a rcpartiçao, para ver-se o pouco q';le cu~prem que hav)a grande difficn)dade em dar contas da de-. 
as J~~tas com os seu~ deye'-res. R:equmra po1s esse cima. A cousa não é tão difficil~- como. se ·diz: o 
ma~tstrado ~ontra o esc!·lvdo da JUnta, se este ~or que-é difficultoso é combinat:~IJ officio_de_magJSt'éado 
sua c~lpa nao tem }e({ahsado as c_ontas, Jaça-o t.n.~ com o de exactor ; mas qmiiito· á da~; cónt~(nãô .. ha· . 
demmsal-o ~os preJUlZ<;_ls; ~11as deu.em?-nos de d1s- àifiicu1dade. Ten.do ·o supeiiritelidenJQ'~'esc,;ip'tu,7 _· 
pensas na le1, sem u-rgenc1a reeon?ectda. . ração em dia, dá contas a toda horn~ ·que ~!:ti~~eJfaL". 

O Sa. S(WZA FRANÇA: -Que as JUntas da fazen- .monta o lançamento, por exemplo. ·a 3Q;cont.<ls.:ae· · 
da _pouco fazem do que de1•em~ é uma verdade in~ r'éis. pergunta-se qnal é o livrod., caixà, e'\tê+sê-,..que· .. 
contestavet;"mas hn~e"!os _ir. dispensar na tet s<S- tem cobratto ~ ~~ntos de réis; Já se sa~~:W!~!~<r> 
mente por e;:~usa.de um mdmduo? · · '· falta a cobrar, e e 1sto <l que se chama·deélma~tra~ 

sa:!_~~~~::r::~r~:à~~~~-!~:Z~~m-d:.~~r~O: ___ ·~~t~.d_~: 
1
1 ;a_o~~~t~ã:a~~.!t~uq_e11l~-a-~!-~c-1~-~--~-d-t_.~~---_·4~---~~-_:oh_ --~-~~_:t_IS,_:~~~--. 

gist.rados obrigado á dar. contas no, thesouro; e o que contas em dia, se assim as nã<Hem,. é 'm,âG,exacto'r ~ 
será,. ae-.os.absolveralos de~tas eonta_s? ; _· ···-·t não deve oontibuar a· servil'.':);',ct'O; . ·' : •} ?f;,i~ -"',·;.:- :·-.• 

•. < ·.' - ;;_ •. :~;~: ', • 
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SESSÃO ÉJl i hE- SEtt«8tt~\ibÊ';_i8!6 
_: Tódot o~ '"embar~~s, e~e se ~ebã.o os • supe
tntendentéa da ·decuua1 sa() pro'f'eJuentes da Accl1• 
n.ulà~ã.Q de em.ptegos. 

Se eUes fossetn uns simples e~ctores da fázenda 
?Ubliea, selD nutro algum emprego';' t.ndo andaria 
!b:eito. Não queda pagar a decíma· de moas easas 
D seu Proptietarío. depois de a-valiado o $eu alu
guel, se e1le lll<~m dentro, o« depois <te sab~r-'le 
ctnant~ paga o seu inquilino ; !az o escrivão ullla no
\ll\caçao, I) se~em-se os 1llatS termos -para. a arre-

exigísiij.~~t#o/~c.tq\le ~te magist~dôttã~p,M.e 
apr~se~~ ~~~ .. eQ_ntas. Suppon])amils- que o dí
:nbeuS> .na ~.~~,;.~1laporou,se, . e nas niâós deste 
empreg~~()·~~~~«ie.a .camara dos. depl!~.<Ios ~er, 
que se dt.S~~e .. ~~ .. Jet a favor deste ~~.s,.,~o · e.i!lpre~ 
gado,?;.'.,~;:.:<:> ·' . • .· · ,. > ; • ,,.:;;, 

cadagão. . .. 
Eu sou testemunha dn execução. que se fez á um 

misera-'\>e~ (\.\11;\ ha tett\'pos) não pagava decíroa. na 
qual se tem seguido toda esta marcha •. Nãa acho 
}li>is n'lOtiV<t para fa2er-1>e f:&\.a dispensa na lei. nâo 
bavendl), como mostrei, difficuldnde em arrecadar-
se J?Sfil&cimas, pois que os magístl'ados têm todos os 
tnetos a<J se11 aleance. -

O Sn. Aumm~ ALBUQ'tRQUE:- Este magistrado 
fe:t Q )ttqÇluneoto para cobrar etn .tempo, mas um 
caso< e:rtraordinllrio o .impoS$ibilitou de fazer tal 
cobrantà; · Pondera tudo i~ to, e respontle-!le~lhe -
o Iau~am.ento ím}X}rta em taut{), ~nh'e ~om este di
nheiro, se qu~r a ce.rtidão.-Ora, não ba co usa mais 
barbara l Como havia •}ste magistrado cobrar ~ de
cima n« Bahia no tempo da occupacâQ lnsitana '! 
lsto,t \lm impos~ivel, e todavia appar~ uma opi
niã() a mais i'\))u~ta, ~ '1~"" até nho \)a tece nascida. 
de nm tnembro des'a · cama-,:a C 
. . Muitas v~~' Sr:' prêsidente~ adiantei gt'itndes 
somma!fpa-ra obt~r ·.certidão de corrente~ tnas ne,n 
!od<1s estão náS mesmns pas$íbilídade~. e é uma 
\~t\.w.Iidad~"wntinuar se.melhallt-9 costume. ~u 
qui~era, que o!l iUustrissitUos deJ>utiJdos me expli.: 
<:as~eca. se aslels exigem hnpossiveis't . 

Eu não -po:Oso concordAr com UI mod<> de pensar, 
~:; digo ()Ut.ta ve~> que o t~ar~cer é ju$to, e deve 
})assar. . 

' O Sr. pr~idente consultou. a carnara se dava. a 
tnateri4 pQr lSu.fficieut.emente di$ctltida, \', decidi~
dQ-s~ 1\Ue· sim, prop>Ji: á v~ta~ã.~ ~ parecet U.a eo~
tn.issão.o qual não foi approvado~ {HlS&andoa emenda 
do Sr. Arauj~ Basto, e decidindQ'-Se que fosse· esta 

· 4. com missão de legisla cão, l.!ata t'edigir a resolucã:o. 
·· A:~commi.ssão_"encà.rreg<tu-se immediatamênte 
deste. }_trabalho; ·11\lm~and:~ o Sr, ~te~idente para 

·lnemf:lro deU~ entJalta do Sr. Cruz Fetreira., o mes-
~oS:r. A.call)O .Basto. •· .. · · 

Pouco depois ll'ei() á J:Jiesa a seguinte 

'Eu {Jl'OO~~ d~ ipformação,, porque teilho d~.sêõn
üal\~. 'q\\~~e~te Dlag\straúo não dli contas ó.e pio .. 
pos.íto. 

OS\\. tmo:Q)untnio :-Eu só tenho a ponder~r, 
que a \'~S()\~o d~ve S~l' tnotivada; e qnercN>e d~ 
esta sem termos rt~Zões em que nos fundemos, não 
-póde $el'. · 

O Sa. ÁRAUIO li.t.s't'~ ; - A eommtssão ~eguio 
iliJUílí? qu.e é ~?;eralmente scguidD pelus corpos le· 
Jpslati~os ; roas jssu !Jão seja a du-vida,. &mende-se 
o parecer. . . .. · 

O Sn. Cx.mtENTE l'EREt1\A :- E .i· flÜ.ero faz~r esta 
em<mda par~ ser a rasolnção geral;:e ficar o gover-
no autoris<tdo a dar estas dispensas~ · 

Mandou á roesa a. seguinte 
(( Elf.'E~l)A 

« Pl'OP!lllh() que a resQlu~o, que S(l tOitlQU para 
se autor1~;ar o ~o"etuo a i.f1s'[lensar 'nas eetti.dões 
da .d9Cima. ~ja getal, e não trate do easn particu
lar q\te a tnot.)vou.- C!eme'li.te Pel·eira. » -Foi 
apoiada. 

l\esulveu-$e a camara pela emenda, & que s~gundo 
a me!lma tnin.utasse a corurois~ão de r(ldaeç.áQ a re-. 
so!uçàl}. 

f) Se. tioo Coutt nho lêo I'} s~guillt\3 
# PARECER 

« Â COOlUUSS(i<l ile ~au{{e pnbliea á VÍ$te, tia indi ... 
ea~ão -do Sr. deputado Dtsart:e e Silva~ cm ~e peJe 
u_ma reso\~~o \egl.el~J:ti.va, q\1~ favorecendo a. saiu .. 
tlfera -erattca àtt.Yacclna se Oppon1ttl á grande mor, 
talidad~, e d~spopulação, que va.i h<'. vendo ern todas 
as -pl"ovincias dll iroperi.Q,. com a ~?idemia das 
bexigas naturaes, ~áo pôde deixar de se condoer do 
critnill.oso d.espresó, qu~ os díver!$0'1 goveruos, ~ 
camaras das provincias têr:n commettido na vacci
n&<foo dos povos com . o meio anieo de precltver o 
de$aS\'(O$O mal das l}e.xtgas, \.ão N~ommenda.do po:r: 
todos os me~icos. eJ~Of(lrnos ph'ílantropicos, CQJU.Q 
pe~sa que l&tq asszm . acontece por não have.t 
um facultativo, qné por paga do go'9'erM se!<t 
ineumbido a vaccinar etu dias prefi:cos da sernana, ~ 

(( l\F:sOt.tiç:\o. « eqnserv;u: !lem'pte va.edna fresca. ~e ttru anno para 
• « A as:sembéa geral,<legislativn do illlperio to- outro •. é de pa::ecer que haja em ca<Ia espital das 
mando ~ro. eonsíder-<tçào o requel'itllent{) do d~sem- pro~llcias •. ~ na;s_ vlllasprineipa~s um. tacuttati.v() 
bsrgador Jo;tquim .Anselmo A:lves Franco Muniz awlwQ, ou. CJrur~ao,pago p~lo. C!1freda~ provinpias· 
'Baueto, q_ue serviu o lugat de JUi:t do crime da ci- q. uando as r~sp .. ectw.!ls CU:t.nara. s n .. ?-O te. nb.a<> .. p. a. t. a t.~.~s. o,. 
da~e da Bahia • ~solve qu~ W·Ul. lugar a <iita sup~ os <{\\aes s~tãQ oh:J.gadl.l~ a vaecmM 1.\~as vel.e-s p<::tt-
.Plit:a, q\!al1t{) ú ~uncessào. ~o pra~o~e seis m~es s~mana no palac~o ~o. govetno, qu na $ala da 
~àra· a apr~s&nt.!lçao aa.certtdao ~a de.e1~a~ e~tando cama~a a tudos ~l> mdu·tduos, q~e.se apresentar~m 
lá abo~ida!l :~s·.devass~s' da re_s1~e~t1.a unpllca.nte e~ ~C}\lllSlanc1a~ de sete~l vaccm~~IJ?• e. ()ll.tro snn. 
Cfll;llprehe.nci~qa~ ~à lez da abollÇ<tO das devassas ge~ e-p.gzr3..(), que os ditos rl1tc~ll~dos seJ~P.ttpreseiJta~os. · 

'-tae$.· - e.d~\\t&lla pe\ü decr~\.o .d~ ~ ~ Outu\no õe no dee1.u:so <ts. dQançavaec\~\~a ~mo~ d1aspropr1<>s 
;l~,:'t. · ~l\do'.por es!a retolqçâ(t autoris?-*io -~ . go..: de. v~eei~aç~o -pár~ conhecer. d? andamentq~ e J:er ... 
r,erp. -ara conceder ta45 pr<t.a-ost quan.<to Julgar (}al}&2}'a.uu}~1et e para ~xtt:al;!t:ell'l o {IQS, qnaf!do 
,~nv > .. te. .-; • .. , ·• .... • · · · pei!el.to, afim tte t~rern s(}mpre a .matepa da va~ma 
:.:(i~Çáil)a.;ta do~ ~éprl1.àdos,. 2 :de Se~mbro de 1826. e. quando su~~eda ~~e pol: q)lalq~et i~eid~nt~. ella. so 
~.A~tonlO nu. S~l,a·l'~UtS.-A'rtlO-lliO Augu-sto dG parca, flear.a? os dttos facultatiVOS tneu~h~d~s d.(t 

··Silvtt;'' .'" Lrli::,.Pttula_ r# ~t-aujo 11Mlo~ · ~ . . c .· ·•· !JlaDdlli."(!Ul-!1 a bu~c~r .a qtt_alq.!fer,_dos setls 'f!Smhos 
, ·o::.:·· ··· . ~_. . .. . . , ·~· · ·~ ..... di •. lgllat-mell.~ lnemb'tdo~ da.vacema~-3-o, e O:cando res-

. :· ~:~~1c~~~~;~~;~·~ :.f qulze~a \'te se ~~:i:1s,aE:~e:~~/~ ~~itã~r t~!~~ :C:e!i:Ó:. ~'! 
. . . . .. ' . .. ,ç;· . . . . . '8'1 
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SESSÃO ~EM! . DE . SETEMBRO. DE 1826 

imperícia, : debaixo da fiscalisação dos presidentes 
das províncias, até que melhor se ordene sobre a 
sautle publica. · · ·. •· ·• · . 

fl_ Paço da ,r.amara dos depu.ados, 2 de Setembro 
de 1826.-José Lino Coutinho.-A'JI,tonio Ferreira 
Fra11ca.-José Avelino Barboza.-Francisco Gon
çp,lves Ma.rtins.~Franciscos Xavier Ferreira. » 
· . Entrando' ém discussão disse 
· O Sa. ·DuARTE E SILVA ;-Seja-me petmitti.do dar 
os meus a'gradecimentos á illustre commissão de 
saude publica, ·e pedir igualmente á esta augu.sta 
camara, queira tomar em consideração este pa
recer. 

O Sn. CLEMENTE PEREIRA :-Acho boas as provi
dencias, e nesta côrt<> já se adoptou este systema• 
não sei, se o mesmo t43m acontecido nas mais partes· 
Acho porém que era bastante dizer-se que o governo 
fica autorisado á. mandar fazer, em todas as partes do 
imperio, esta vaccina, como se faz na côrte. 

O Sa, VEnGUEIRO offereceu a seguin'e 
« E)!ENDA 

c< Proponho, que se recommende ao governo a 
propagacão da vaccina, ficando_autorisado~para fazer 
a despezã que for necessaria. »-Foi apoiada. 

o sa: LtNO CoUTINHO, lambem offereceu esta outra 
que igualmente foi apoiada. 

<C EMENDA 

cc A camara dos 1leputados á vista ·da horrorosa 
mortandade causada nas diversas províncias do 
imperio pelas bexigas naturaes, recommenda ao 
governo que quanto em si couber faça vulgarisarem 
todo o imperio a praticada vaccina da melhor maneira 
que t·ntender, recommendanâo- âõS presidentes a 
olharem assiduamente · para a saude dos povos, e o 
autorise a fazer as despezas das gratificações pre
ei:;as para o completo desemp~nho.-José Lino. » 

Passando-se á votação, dicidm-se a camara pelas 
·emendas, mandando, que sggundo estas fosse a 
resolução minutada pela commissão de redacção. 

O Sr. presidente assignou para ordem do dia : 
-1 •, a sa disc.ussão do"projecto de lei do soccorro ás 
viuvas, e orphãs dos officiaes militares. 2°, leitura, 
·e discussão de pareceres de commissão. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas e meia.-llfanoel 
José de Souza França, secretario. 

-iinperio, atlm de que seja apresentada por V. Ex. 
no senado ·· com o project.o original, que a acom
panha. 

Deus guarde á V. Ex~ Paço da camara dos· depu;. 
tados, em 1° dé 'Setembro de 1826.-José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. 1oão Antonio 
Rodrigues de Carvalho. · 

lllm. e Exm, Sr.-Passo ás inãos de V. Ex. in
clusa a resolução da camara dos deputados, sobre o 
projecto de lei para o estabelecimento de dous 
cursos jurídicos, afim de que seja por V. Ex. apre-. 
sentada no senado com o projecto original qu~ a 
acompanha. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da eamara dos depu
tados, em 2 de Setembro de 1826.-José Ricardo da 
fJosla Aguiar de Andrada.-Sr. 1oão Antonio Ro-
drigues de Carvalho. · · 

lllm. e Exm. Sr.-A camára dos deputados, 
conformando-se com o parecer da commissão da. 
redaceão do Diario, resolve, que o tachigrapho 
Pedro" AffonsQ de Carvalho continue a perceber no -
intervallo das -sessões a gratificação que se lhe con
cedeu, at.é que passe a lei definitiva sobre tal objecto 
freando o mesmo tachigrapho obriJ;ado a ensinar a 
sua arte. O q~e participo á V. Ex. para que seja 
pre.>ente a S. M. o Imperador. 

Deus gt!arde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 2 de Setembro=ãe-1826 • .;..._José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andraâa . ....;.Sr. Visconde de Bae-
pendy. · · 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos'- deputados. 
conformando-s_e éom o parecér da commissão-da 
redaccão do Diario tem resolvido que os tres tachi
graphÔs, .Manoel José Pereira da Silva, Manoel 
Cypriano de Freitas, e José Gonçalves da Silva 
continuem a perceber no · intervallo das __ se~sões as 
gratificações que se lhes concederão, até que passe 
a lei difinitiva sobre este objecto, ficando obrigado 
o primeiro não só a frequentar a aula de tachigraphia 
como~~ tambem a substituir o tachigrapho Pedro 
.Affonso ·do Carvalho na direcção, e ensino da arte 
tachigraphica; e o segundo, e terceiro obrigados á 
effectiva frequncia da referi~a aula. O que participo 
á V. Ex. para que seja presente a S. M. olmpe-
rador. - · _ · 

Deus guarde á V. Ex • .Paço da camara dos depu
tados, em 2 de Setembro de 1826.~José Ricardo da 
Costa Agttia~ de Andrada.;._Sr. ViscOnde Baependy. 

RESOLUÇÕES DA CA?tiARA Sendo presente á · càmara;,dos deputados dous 
requerimentos um de José J\)lg9,sto de Carvalho, 

Sendo presente á camara dos deputados a parti- alferes addido ao 1 o batalbã<F:de' Montevidéo em 
-cipação, que V . . · S. me dirigiu em data de 29 de que se queixa de achar-s,e preso)om culpa form~dâ, 
Agosto proximo ·passado, em que expõe os motivos e de se lhe não haver mandado procedera conselho 
porque julga in dispensa vel retirar-se por alguns de guerra, apesar de já o ter solicitado : e outro de 
dias, e faltar assim á algumas sessões da cámara : Francisco do Rego _Barros Bibiribe, 2o tenete· refor• 
sou · autorisado a · responder a . v: s; que a mesma inado de artilharia· da provincia de Pernambuco, em 
camara tem approvado o parecer da commissão de que· se queixa de ser retid<friesta côrte; llegand~•s_&: 
poderes, a qual entendeu, que nénhum Sr depu- ihe passaporte : resolveu, -afim de poder. d~!J..,erar o . 
tado póde retirar-se sem licença da camara; e qne que couber em s~as attrib!J.iÇõesz ·com conh~cir!J.ellt~ 
nesta . comformidade eu otli.cie á V. S. para que se de causa, amesmacamara·emcontormidadedó~parecer 
recolha. - - da com missão' · de eónstituição que pelointeriliêdio 

Deus_ gttarde á V. S. Paço da camara dos depu- ·de 'V. Ex. se pediss·em ·ao governo as.iiece-ssarlas -' 
ta'do, ·em 2 de Setembro de 1826.-:.J os é Ricardo da . illustra,ções sobre ~ste óbj~c,tot' O que 'pã:ftlcip& -·~-: 
Costa .Aguiar de Andrada.-Sr. Bernardo Pereira v. Ex. para que ~hegue ~!> ' CO~~e«:iJnento d~ .S; M;.:' .. ()~ 
de Vasconcellos •. • · ... . . Imperador. · ·. ·· <'' >:'.~ · ;, , . .... ·' .. · .. ·· '">-'-"' 
. Dlm. e E:xll_!. Sr.7Pas~o ãs mãos de V. Ex. a . Deus guarde ãV~ Ex. PaÇo da eàmar~:dos_.depu•~". 
Jnclusa resoluçao da camara dos deputados sobre o tados, em 2 ' de Agosto de 1826.::;:-Jos~:Ricaf'do ' titl~f 
projecto de lei para üur as forças de . mar e terra do - Costa Aguiar de :d!ulrfZdo..:-Sr. J!llJ'ãO da:JÀ'ges.~ . _ "':' 

·. · ; . .-::'1.-
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- - A .camal'!l dos dep~tados, tendo tomado na devida deputação no dia segunda-feira 4 do corrente pela! 
coos1dera~o o offic1o de V. Ex. ~m data de 5 de .11 horas da manhã no paço da cidade. . . .. . 
Julho proxuno passad_o_ acompanha __ d_o_ dac~nsulta ___ do . «Deus guarde a v. Ex. Paço em 2 d_ e_ .·- Setembro 
conselho supremo militar sobre . o cJ:'~CJ!lenmento de de 1826.-José Feliciano Fer~ndu Pinheiro.-. 
D. Anna Angel~ da Lomba,_, a . qu~l eretende a Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de ·Andrada. » 
P!irte do mo.nte-pio, que reccb1a sua uma D. Fra'!- ...:.Ficou a camara inteirada~ 
C!Sca Candtda da Lomba. sendo este negoc1o . . .· . _ . ._. . •. . . ·, .' 
remettido por or~em de S. M. o Imperador, á deli- a- Dlm. e Exm. Sr.-Sen~o presente_a -Sua Ma~ 
beração da mesma camara, por entend~r, que era gestade 0 lmp~rador o o.lliCio ·de V. Ex •. da~do de 
necessaria a interpretação de lei :sou autorisado a hontem, par~1e1pando que a eamara dos deputados 
responder á V. Ex. para que chegue á presença do res~heu envtar a sua augusta pr~sença ~ma ~epu
mesmo augusto senhor, que a mesma camat:a tem ~çao de seus membros para ped~r a d~s1gna~o do 
resolvido conformando-se com o parecer da com- dia, hora e lugar, em que se verül.eara a ·sessaodo 
missão de guerra e marinha, que eu reenvie a V. en~e;ramento das camaras: or~ena-me o mesmo 
E:r. a mencionada consulta, e requerimento para au.,usto senhor, que e~ commumque a V. Ex. para 
ser deferido pelo governo em conformidade da lei, 0 faz_er constar na _dita camara, q!le receberá a 
independente de interpretação alguma. • menCionada d~puta~ao no paço ~a c1da~e pelas 11 

Deus guarde á v. Ex. Paço da camara dos depu- horas da manha do d1a segunda-fexra 4: do corrente. 
tados, em 2 de Setembro de 1826.--José Ricardo da << Deus gua~de a .V.· Ex. Paço, em 2 ~e S~tembro 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de Para- d~ 1826.-Jose .felt~~ano Fernandes Ptnhetro. »-
naauá. Ficou a camara mteuada. 

ÃiarÚtnno Carlos de Souza Corr8a o redigiu. « lllm. e Exm. Sr .-Pa!ticípo a V. Ex. qu~ o se-
. nado resolveu em conformtdadecomasresoluçoesda 

camara dos deputados: 1°, que Joaquim da Silva 
Sessa\0 em 4 de Setembro de t 828 

PRE5.!!>ENCIA DO SR. PEREIRA D_A NOBREGA) 

A's 10 horas, feita a chamada, acharão-se pre
sentes 81 Srs. deputados faltando com causa os 
Srs. Cruz Ferreira, Cunha Barbosa, Almeida Castro, 
e sem ella.o Sr. Vasconcellos. 

O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida 
a acta da anteceflente. foi apP.róvada. 

O S:-. secretario Costa Aguiar deu conta do expe
diente, e leu_ os seguintes 

Girão estava na posse, e não interrompido gozo dos 
direitos de cidadão brazileiro; 2°. que o desembar
gador João Cardoso de Almeida Amado está nas 
circumstancías de obter a dispensa que pede do 
lapso de tempo decorrido entre a sua volta ao im
perio pelo chamamento geral; 3°, que o decreto de 
22 de Novembro de 1825 fica em pleno vigor e deve 
ter execução até que pelo corpo legislativo se faça a 
lei, e seja promulgada sobre os abusos da liberdade 
da imprensa. 

« O senado fazendo subir á presença dé Sua Ma
gastada Imperial estas resoluções para oblerem a 
sua imperial approvaçfto, me ordena avise là. V. Ex. 

OFFICIOS afim de as fazer presentes á eamara dos deputados. 
« Ulm. e Exm. Sr. -Passo ãs mãos de V. Ex:. os (( Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em 4:de 

dous officios inclusos do vice-presidente da . pro- Setembro , de 1826.-João Antonio Rodrigues de 
vincia do Rio-Grande do Norte, nas datas de 2 e 10 Carvalho.-Sr .. 1osé Ricardo_ da_ Costa Agu!,ar de 
de Maio do corrente anno, pedindo que se -lhe de- .Andrada. »-Ficou a camara mte1rada. · 
clare o vencimento. que deve, perceber por a.;uelle O mesmo Sr. secretario deu conta da nomeacão, 

-emprego, afim de quo V· Ex:~ os faça presentes na .feita pelo Sr. presidente, dos membros de que 'ha-
camar:a dos deputados. ... . · vião compor-:sf) as duas deputações da camara en-

« Deus guarae a V. · Ex~ ·Paço, em 4 de Setembro viadas a Sua ·. Magestade Imperial: uma para pedir· 
de · 1826.-Jos(Feliciano Fernandes Pinheiro.- a sancção ao decreto. da assembléa geral legislativa 
Sr. 1osé Ricardo dti_f.os~Aguiar de Andrada.»- sobre as excepções á plenitude do direito de pro
A' commissão .defazendli /- priedade; a outra para pedir a designação do dia, 

« lllm. e Exm., Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. as hora e lugar, em que se verificará a sessão do en
tres inclusas . C()'ll~'!!yis, da mesa do · desembargo do cerramento das camaras, . sendo os da 1 a os Srs. : 
paco ·sobre requerun.entos de José Antonio dé Clemente Pereira, Rocha Franco, Pereira de 1\Iello, 
Oliveira Guimar(es;";que pedira dispensa de lapso Pedreira, Chagas, Hollanda Cavalcanti, Nabuco ; ... e 

- de tempo para 'co11firmação de sesmarias; afim de os da 2a os Srs.: Mar<Jues de Sampaio, GetUlio, Cu
que V. Ex. as faça' cliegar ao conhecimento da ea- nha .Mattos, Rezende Costa, Padre Marcos~ Monse
mara:dos deputados. · · nhor Pizarro; Silva Telles, Augusto da Silva, Araujo 
.. « ·Deus guarde a V. Ex. Paço, em.2 de Setembro Bastos, . Soares da Rocha, ,Galvão,· Assis .Barbosa, . 
dê' l826.·;. .. .;.:José .. Felicip.no Fernandes Pinheiro.- Barros Leite, Reyna~t, ·cavalcanti Albuquerque, 
:sr: .Jos.é. RiÇardo da Costa·Aguiar ' de Anârada. )).;_ Faria Barbosa. ,Queiroz Carreira, Nascimento cas
A' 'eouliiijssão de legislação~ · • tr(l~ Joaquim José ~arbosa, Pinto. do Lago, Goncâl
--:,' «.;Jnm. e Exm. Sr.-Fázendo prêsente a Sua Ma- ves , Martins, .Leitão __ de :.Almeida, Al~eida Torres, 
gestiidé_ o Imperador o ómCio: q~ V~ Ex. da data de .Souza Mello. . . , : . .. . - c: 

_ bontem,-,~~mmunicando-me que a camara dos de-. :, .Entrou · em . discussão o parecer das çommiSsões 
·i)uta.~bsl'~~êsolvell , e1lrt.at A su~' · aug~sta · p~sença de p,olieia e ,: da redacção sobre. os empregados da 
~J!Jila_ : d~p!J.tação ~- de sete ;'D}.embro~ pa~a pe«!ll' ~a~s~a: ca.mara. - · . _, 
~saneçãO .': _ao decreJo da assembléa gerà.lleg1slat1va; « PAl\ECEll 
)s~!>i'e _as_ ~ex~J!ç~e~. á P,l~llit~de :~o' direito de_ pro- ... . . , 
:pr~eflade~ ; -~,:.ordena•me ·_o mesmo augmto senhor, . « A comm:issão d!3 poli~ia ~ redacção d~ ·Diario, 
''qU.e _- Pif~êl,i)e 'tíf,Y0 EX; qu~ - ry~~~erá,~ a: ·mencionada: r~_unid()s · os secretarias dà. camara~ examinarão a in':" 
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' dicação do Sr ~ Miranda Ribeiro, em que propõésê se éonservê · em êxercício no tntervallo da ·sessão, 
amplie a todos os empregados em ambas as camaras pelo que toca á secretaria e arranjos de escriptu
a mesma resolu~o, que .. esta camara tem tomado~ ração; e a commissão de policia relativamente ã 
respeito ao subsidio dos tacbigraphos, durante · o guarda,conser;vaçãoelimpe%adacasa.~JoséLino.» 
intervallo desta á subsequente sessão, e igualmente -Foi apoiada ~· _ _ 
os requerimentos de Jósé Antonio Ferreira Guíma- OSR. Cosu AGuiAR :-Qualquer seilhor deputado 

.rães e . José Uodrigues de Amo rim, amanuense da da commissão de policia póde ~om eft'eito ficar en

. redacção do Diario ; e são de pareCer, que cumprindo carregado deste negocio ; porque são trabalhos que 
ter prom'p_tos os officiaes do serviço da casa na aber- pert-encem mesmo á commissáó de policia, -que é 

_ turâ da sessão subsequente,se faz necessario conti- que1n. tem inspecção sobre a casa, que não ha _de 
nuar-lhes ·a ajuda de custo, que se lhes tem arbi- ficar as moscas. . 
trado por est.a camara, sendo essa a mesma provi.,. O Sr • . presidente, sendo já dez horas e tres quar- . 
dencia, com que forão mantidos os officiaes, que tos, convidou as deputações para se dirigirem ãs 
servirão na constituinte, depois da sua dissolução, suas commissões; e suspendeu-se a sessão por não 
e que esta resolução se participe ao senado, para ficarem na sala os membros necessarios para con. ti
que conformando-se ·com ella como uma medida 
provisoria necessaria, vista a falta de l~i, em que . •mar-se. 
ainda nos achamos a este respeito, a participe ao Erão onze horas e um quarto quando voltarão ; e, · 
governo, participando-se a mesma diligencia para tendo a palavra os seus oradores, o Sr. Marques de 
execução da resolução tomada sobre os tachigra- Sampaio leu . o discur~o que tinha dirigido a Sua 
phos. Magestade Imperial, que é o seguinte: 

« Parece ás mesmas commissões e secretarias, « Senhor.-A camara dos deputados altamente 
que não tem luKar os r~querimeutos dos amauuen- reconhecedora dos liberaes sentimentos de Vossa 
ses da redacção Iosé Antonio Ferreira Guimarães e i\Iagestade Imperial durante o período de suas ses
José Rodrigues de Amo rim, e que quanto á cont.i- sões legislativas; julgou do seu dever mostrar a sua 
nuação da redacção do Diario da camara, se assigoe gratidão por um publico testemunho de respeito, 
a cada um dos redact.ores treser1tos mil· 1·éis de que fazendo ver quanto lhe foi vantajosa a augusta 
ajuda de custo pelo trabalho da redacção dos Dia- cooperação de Vossa Magest.ade Imperial no pro-
1"los que faltào, pu~os rio fim dos _trabalhos, cuja gresso dos se~s trabalhos, mostrf!_.ao mestuo tempo 
condição veriflcaraõ por um at.testado da mesa a firmeza de 1déas em que sempre se apresentAra a 
actual da camara. camara com Vossa Magestade· Imperial, para que se 

« J'aco da carnara dos deputados, 2 de Setembro consiga o grande resultado de uma legislacão ac• 
de 182tt -Lui= Pereira da Nobrega de Sou;a C ou- commodada ás circumstanéias do Brazil, e pórtanto 
tinho, presidente.-Candido José de Araujo Vianna. a mais ·propria piu:a o desenvolvimento da sua fu-
-Manael Jose de Sou=a Frm1ça.-.llan<Jel Odorico tura prosperidade. ·· . · 
.;1/endes.-José Anto11io da Silva .J/aia.-Lucio <<Pela mesmacamarasonencarregado d(' otrerecer 
Soares Teixeira de Gouvêa .• -José llicardo da Costa este testemunho, como interprete dos seus senti-
Aguiar de Andrada, vencido em parte.» 13 mentos, que não poderáõ deixar de ser bem aceitos 

Encetou a discussão por Vossa 1\lagestade Imperial. 
O Sn. CuNHA 1\IATros:-Tulvez seja necessaria a «Estandoporémconcluidoo tempo dos seus traba-

conservação dos cscripturarios, porque ~~undo me lhos, marcado na constituiçiio do imperio, e não po
consta, os Diarios estão muito atrazados. 1oda a ca- dendo a camara separar-se sem que Vossa Magesta
mara conhece quanto é necessario que se espalhem de Imperial lhe marque o dia, e a hora precisa para 
pelo povo do Brazil as luzes; o que se conheca quanto o encerramento das sessões, espera que Vossa Ma-. 
temos trabalhado : não havendo porém amânuenses, gestade Imperial se digne fazer-lhe esta assignacão 
os papeis não poderáõ. apparecer com a indispen- para o mencionado acto, cuja solemnidadc será tão 
savel brevidade: portanto quizera que ambos fossem digna· do respeito publico, como foi.o da sua ãber-

. conservados. tur~ pela augus.ta presença-de yossa_Magesta~o.Im-
O_-Sa. LlNO CoUTINHO :_;_O parecer da éommissão perllll. O Brazll se convencê"rá ma1s, e·ma1s·pela 

· me parece pequeno, ou ao menos que _não tem a ex- reproducçãs, o publicidade destes actos, do quanto 
· li - · p · m · d · Vofsa Magestadelmperial disting•Ie a representa
p caçao necess,aria. _ o1s .os o maes a secretaria ,.ão nacional, que inquestio_ na_v __ elmen. _te se._faz m_e._ r. e-

. da camara ficaraõ ganhando ordenado e não traba- ~ 
lharáõ 1 cedora de toda a consideraçã«;~ pelos seus.consúmtes 

E' · · Ih dê 1 d · E esforços em caracterisar a nacào brazileira, afirn de 
preciso que se es a gum estmo. u es- a classificar, pelo interme.dio do seu codigo legisla-

parava que se dissesse que fossem para as secreta- tivo, na gerarchia das na .. ões mais_ civlli_sad __ ·as. __ 
rias de estado ; mas o ·parecer nada diz a este res- :. -

.peito: em CllDSequencia parece-me que deve decla- «E' com u~ infinito p,esar, que a çan~ara~se separa 
rar-se que elles podem ser empregados nos lugares sem ter a satlsfa~ão de off~recer ao menos a in !ci~~ 
-em que haja precisão a1.é serem chamados outra t~ra 1° novo codJgo_; mas Vossa Mag~,ta~e ID?pe-

b t d - D · -· di -- é · · r1al, conhece perfe1ta~ente qu13 .a orgamsação de 
vez _ na ·a . er ura a sessao. . epms . sto preCISO qualque_r le,i destinada a ._Providenciar aseg.iíi-ari;..:., ·e 
·que um Sr. deputado fique á testa dos negocios; qtie _ . _ ~- . 
tome conta .-da casa, do archivo, e que tenha eui-· o r~petto das naçoes ~ng~ mw senas ~flexoes, e a 
dad~ na prompta publicação dos Diarios; do coo- _m~s concentrada med•taçao. 

'trano poderáõ , passar •. tempos c tempos. ·. e não .. se «Entretanto concluídos en'í parte os ~ê'"us·_:exíiin-es. 
acabar, continuandQ a na cão a pagar a dous redac- e os prelimi~ares p:reparatorios par~ .o codigó .bra-
tores e escripturarios •.. .. • zi'eiro, esp!"ra na sua futur11. reuniã() •. preencher os 
~Eu mando á mesa esta :v()tos, e .a5 yis~s . , de, . V;~ssa ,}fag~s~ae~_ J.mp:eriill 

._ . . . · assim como sa~sf~zer ,coniplet.a"D.eote :ã expe~li~~ 
• -._. • •. ~E~.a. . • .· dos seus consll~umtes.-0 depu_ta~o ~nto~io N(lr-

« lnd1co que a camara declare que a mesa actual q~ de SGmplno. » · 
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. ~- _ ~(~{~~~ ~~: 
Lido o discurso, de~lar9il ~ . o nobré d~p_u~ci~!Aii.~ ,desf:a a _síia)iberdade in,dividu_al :' tudo o _]Dai.,· qu~ .· 

Sua Mage~~de Imperial tin~a dado em r~postã. que. se fizer,. ou· são os -meios;~ ou ôs re$ultàdôs ~ do meS. • -
-:-eocerrana a sessão .no dia 6 pela mesma hora, mo, fim.. • . . ··.· . . ··. L . .· .·.• .. ··.· .. ·.· . ·.·· .. ·· . . . · .... . _-

- em qüe ~e tinha ~bert~: a qual a ~mara rece~ee~ : • « C~nclui~ii senhor{ · que _sé-:Vossa '.Mag~tà.de 
com m~to espee1alagrado. • . · -~~ JmpertaL~e d1gnar de dar a sua sanc~o a esta lei ; 

- ~ _ Sit. . C.LE~NT.E P~REIRAigualmel}_te expôz o diS:: d!!-~xecuçao ~ella ~manarã cm_~ande ·parte a pr~s
curso, que bnha recitado na presença de Sua Ma- peridade d~ 1mper10 ; e a gloria de Vossa -Mages• 
gestade Imperial; da maneira seguinte : tad;e Imperial se exaltará dando o andamento ao 

« Senbo"r~_:A camara . dos deputados nos envia . artigo tal v e~ O. mais_ subli~e do codi~o COJ:lstitucio
ante o tlirono aiJ.gusto de Vossa Magestade Imperial n~~:l, qu~ a dlVtndade env1ou ao Braz1l P.elas bem ta
encarregados da honrosa commissão de apresentar seJas maos de Vos~a l\bgestade I!Dper1al ·· a quem 
a yossa MagestadC3 Imperial um decreto da assem- Deus gu.arde.-Jose .Clemente Pere&ra. » -
blea geral, que marca os casos, em que o cidadão JC~ntmuou a discussão do parecer ·da com-
póde ser privado • do uso livre da sua propriedade, m1ssao.) 
~a unica excepção da exigenciã-do bem publico, e O Sa. SouzA. FaA.NÇA. :-Sr. presidente ·nenhum 
e~tabelec~ a fórm!l por que o mesmo ha de ser pre- estabelecimento publico póde ter o de;ido anda
VIamente mdemmsado. mento sem uma lei, e, como nos achamos com falta 

u A constituição, senhor, reconhecendo que a- de tempo, porque nos devemos em breve retirar 
primeira base do pacto social de um povo livre, é o deste a.ugusto recin~o, havendo todavia uma grande 
respeito devido ao sagrado direito da propriedade, n~ce~s1dade de medidas legislativas, julgou á com
principio fecundo donde emana a solida segurança mis~ao . qu~ devia de alguma maneira providenciar 
dos governo~ constitucionaes, e a prosperidade dos esta necessidade. 
im_11_erios, consagrou este dogma polilico no art . .179 Trata-se em primeiro lugar dos subsídios dos offi-

-§ 22, ga~antind~iE'o ~rei to de propriedade em toda~ cíaes, que sã~ eD_Jpr~gados ne~ta casa, a respeito da 
sua plemtude. _ - ~ · .... qua.l.ha uma mdicaçao, que d1z (leu:a) ; e na 0 re-

u Como, porém o bem publico possa exigir que quenmento de dons amanuenses ; . as commissões 
em certos· casos o cidadão faça sacrificio deste di- entenderão qu9 pelo que respeita a estes dous ama
reito, a mesma constituicão com os olhos fitos nessa nu.enses, não po_dia ser o mesmo, que para os ta
lei suprema,.que imperá sobre todas, · estabelt>ceu ch1graphos; P?rque os tachigraphos ficão sujeitos 
que nesses casos u.-.icos .podesse o cidadão ser pri- !lO o nus de prat1car~m na aula, acabada a,-escríptu.: 
vado da sua prosperidade, sendo previamente in- ração das fallas, que ainda tinhão por decifrar, ha
demnisado do valor:aella. · vendo demais a razão de conveniencia de se conser-

c< Por esta fór~a -.a constituição pesando em ba- var no Brazil ~sta a.r~e- tã() nova ; e a respeito dos 
lançaJiel o respet_LQ que o estado deve aos direitos amanuenses nao m1htao as mesmas razõe.s, por.: 
inalíenaveis do cidadão,,a par dos direitos tambem quanto, ~essando a sua incumbencia, deve cessar 
inalienaveis deste pârá com aquelle, . satisfez a todos nece~sanamente a sua gratificação, que havia sido 
com perfeita igualdade. _ arbi~rada. _ 

c< ~~a~ esta grande o_bra ficou imperfeita pela im- EIS_a raza~ porque ~e~ o seu parecer, ~izendo, 
poss1b1lldade da sua execução; porque não estando que nao pod1ao ser adamttldosos.seus r~quenmentos; 
mueados os casos, em que o bem publico exige o porque, cessando a causa, cessa o effetto. . 
sacrificio da sua propriedade, nem regulada a ma- Pelo qu~ respeit~ aos offi.ciaes da casa, bem s·abe
neira de se fazer a indemnisação. ou aquelle se de- mos que"nao tem le1 da creaçào dos officiaes, nem do 
via considerar fóra da possibilidade de privar o ei- numero, ne_m do ordenatf:o. . . . · 
dadão do uso, e emprego da, sua propriedade, ou este O .governo de~ as providencias, que devia dar, e 
obrigado · a soffrer o poder arbitra rio dos exactores • por Isso os offic1aes que. nella existem, são interi
dous males estes igualmente graves, porque se a bo~ D?s, P?!que o govern~ não póde p~over lugares, que 
ordem e1ige, que a lei suprema do bem publico não n!lo seJao ~reados. E uma medida provisoria; e 
sotrra o . mais pequeno .estorvo· na sua ~archa, a amda se _na o sabe se passa~~ <_~.lei de taes offi.ciaes : 
mesma tàmbem ~xige, que em nenhum caso o cida- pó~ e mwto bem ser g_ue seJaO chamados das secre
dão estejasujeitO _a ·Qutro a1bitrib que não seja o di- tar1as de estad?; PO! 1sso tratou-se deste negocio in 
tado _pela léi. . · · • · · g~o. Q~e offie1aes sao estes 't São creados por ·lei 'l 

« -'Todos estes riu11es, senhor, desapparecem na Nao : sao nom~ados pelo governo para virem tra
presença da lei, que temos a honra de trazer á con- balha~ n~ se~sao, emqua~to não ha lei; por conse
sideracão da alta sabedoria de Vossa Mao-estade Im- que~Cla JUlgou a commissão que devia tratar o ne
perial,~ ella: vai ' pOr em andamento o a~t. 1 '79 § 22 goCio deste modo-manda~ dizer ao governo, que os 
dá ·constituição ; deve · por -isso ser considerada emprega~, como q!l~r um. 1Uustre deputado-, e que 
como o · seu necessario complemento; tão util e se lhes de um subs1d1o ate que passe a lei. Diz o pa-
\ão.importante como el\e mesmo. - I recer. (Leu-o.) . .. . 

:. : ~ . Massa á nat_ureza desta lei "prova a sua neces-· Acho que es~á.bem redi~Mo, e segundo a ordem. 
~dad~,~a ju~tiça, e libe_ralismo• _com que deseinpe- R~~ a outra tdea a res_pello . d~ casa: mas a ·com
Dh5l o. :~eu pbj~cto, at()rJ!a sobremaneira recommen- ~1ssao expressamente nao <J.UlZ m.volver. es~ .ques
da-w;el: .por tal fórma, senhor, ' que eu ousarei aftir-:- tao com a outra; é necessano matsmeditaçao • • __ . 
_Jh,M._-;nÍl soperaJia P,resença !1-e. Vo~à ~agest.ade Iin... . .o Sa_. UNO CoUTINHO :-Sr. presidente~ jâ fnllei, 
p~nal, quo, guandó .t>.s~ lel tivesse s1do o resultado· e torno-a fallar sobre o parecer da commissão; O 

, .~~ç,o, ~()~, !r~~i.tll:Jos .. da_ assembléa :_ge_ral pa ,ses_~o hODJado memb~o não quer que ~ed~clare a_o_gover
.11Ue:~:e~cerrar_~s,e, Jôra ~ por· sdiastllnt~ para no, que os offictaes de secretarta vao trabalhar. em 
esta, :~;;p~d.e,rj~~g~ aJ>rov~itada: . porq~e ~êm ~a qualqu~r estat.ão, -onde se precise delles~ : ·po.risso 

',-~n,.st,i~U~Çilo,!:'e~as)~l~, -têmout_ro~fi~_qu_e naoseJa que foraomandados pelo governo _provi5onameJ!te 
_ - e; ~~.~llJ'~DlJ!; a pl'oprledade ,do ~dadao, e a par . para ~rabalharem nos 4 mezes da sessão': se_'assw 

88 
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é. pergurií;;\~;- p~r~~u) ,é ~;~"'f;~ec~a~a · 'tu~ - fi~~ -b~re: ~; ~~ere; ~ão devem receb~r dinheiro · da ·. na~ 
ganhando o ordên~~~-~o~t~~po, ·em que nao traba-:- çao, _?IDda que !JaO soubessemos :O esta~o das rendas 
lhão 'l Como é :quen,ó_s, não·lh~s querendo dardes- pubhcas. Já diSse que quan.to_aos tach1grapbos con~ . 
tino. ,-amos dizer ao govei~o que continuão seus or- .venho. porque além da razão de convenie.ncia de fa- , 

· denados'l Ist<f-par~e. ·até : ·contradictorio . Pois nós miliarisar no Brazil estaarte,ellesficão sempre tra-
podemos determina_r:que se _lhes pague, e não 'lue balh.ando. . · • . . . · < ·· .· ..• ~ .· . .. 
elles possão trabalhar ! ! Dtsse-se, que era preciso D1sse-se que na secretaria amda ha negoc1os a ar
que esta determinação passass~ pelo senado : não ranjar: não d':lvido ; ~as ~ê-se:-lhes o ordenado 
sei para que. O senado determmou o que bem lhe durante os mezes, que amda tiverem qu~ fazer; mas 
pareceu, e dirigio-sc immediatamente ao governo. acabando este trabalho, não posso consentir que se 
Pois se o senado não remetteu á esta camara a sua lhes dê nem 5 réis. · .· · "-
resolucão, como é que vamos enviar-lhe a nossa 'l Q'uanlo a outra questão, "que se suscitou, acho 
OppoÓho-me a que seja remettido ao senado, e voto que a camara deve ir de accordo: mas disse-se, a 
que vá ao governo. . camara ~o senado.re~etteu immediatamente ao go-

0 Sn. SouzA FRANCA :-0 illustre deputado falia vern.o, nao sendo enVIada a esta camara-! o o que 
em ordenado, mas não é ordenado: já isto foi decla- nos 1m porta que a camara do senado procedesse des- . 
rado nesta camara, quando se tratou do subsidio te m~do 1 _ _ . 
dos officiaes, porque ordenado não póde dar-se sem Ate agora nao era necessar10, por9ue 1a na folh~ 
ser por uma lei : estes subsídios por consequencia ~es~a camara, mas fechatla ella, nao ha folha, e e 
são incluídos na despeza da casa, tanto dos otliciaes Ind1spensavel que se ap_prove no senado. Sou P_?r 
de secretaria, como dos tachigraphos, contínuos, tanto de parecer que se !!ao dev.e pagar a quem nao 
etc. ; por isso que inda não ha lei que crêe os lu- trabalha, e que a rcsoluçao deve passar pela ~amara 
gares destes empregados, e estas despezas são auto- do senado. · 
risadas da mesma maneira, . que as dcspezas dos o SR. l\IARCOS ANTONIO :-'-Parece-me omito 
tlibunaes; e eis como deve considerar-se o ne- justo que se conti:nuem _a pagar .su.bsi~ios, por- • 
gocio. " que póde haver uma sessão extraordmarta e em 

Ora, o dizer-se ao governe que empregue os offi- cada sessão que houver, não estaremos com o lra
ciae~, não acho que seja necessario: se os quizer balho de procu ra.r novos homens, para o ser
empregar, que os empregue. Pelo que respeita ao viço da casa, o que é I um grande in.conve
senado, não duvitlai·ei votar quo lá não vá esta re- mente. Parece-me que se dão estas gratificações 
solu~ão. · para que estejiio promptos a toda a hora, que·seja 

O Sn. LINO . CouTINHo :-A quéstão versa unica- necessario trabalhar. Não se carece dize1· nada, 
mente sobre a palavm- ordenado - em lugar de fica a car~o do govern~ o empreg~l-os em ?Utra 
subsidio; foi engano meu no fallnr ; e se o illustre cousa no mtervallo •. e. pao .let!lla msso d~v1da o 
deputadóqner qu~ úsc dapalavra-subsidio-nenhu- o Sr. deputado, p~1s Ja ouv1 dizer que se 11!-0 em
ma duvida terei nisso. pregar nas secretarias, o que me P!!-rece . mu1to ta-

Segundo os princípios do honrado membro: logo zoavel porque.tanto faz escrever aqUI como em qual
que se acaba a commissão, não tem a camara cousa quer. secretana de. e~tado. Portanto ~cho bom que 
alguma com estes officiaés : e como é que esta ca- con_tmuem os subs1d10s, para 9u~ P.stao.J?romptos a 
mara ·1;ai marcar subsídios para 0 tempo, qne não toda a h.ora, e até porque estao]á hab1htados para 
trabálhão? este serv1ço. 

De duas uma; ou a camara excede as suas attri- O Sa. Dus:- Eu apresentei nesta camara uma 
buições, quando marca subsidio para o tempo, em indicação para que o regiménto intern.> passasse 
que não trabalhão, ou não excede. Se não excede, pelas 2 camaras, e fosse ;;anccionado como lei, não 
dando o subsidio, deve uar-lhe trabalho, e eis porque passou infelizmente. (Não foi mais ouvido.) 
se deve decla1·nr então que podem ser empregados o SR. CuNHA :MATTOS: -Nestacamara·ha omciaes 
em outras estaçõ~s ; e se excede .e~tão estã fóra de necessarios, e outros, que não são muito necessa-: 
n,ossa ~lçada, e !la? podemos dec1du .causa alguma. rios. Persuado-me que os omciaes de pluma, depois 
Nós nao determm!lmos, _que um _tacb1grapho, sobre quo acabarem os seus traba.lhos nada têm .que fazer 
que se tomou dehbera.ç~o antenor -_a esta, ficas~e e que por consequencia o go~erno lhes-·da~ã des~ 
perceb~~do o seu su_bs1d1o com obrigação de ens!- tino. Pelo que respeita aos outros officiaes como 
na.r? Nao lhe ma_r~amos urn tt:abalho, para ter d1- porteiros, contínuos, etc., me parece que devem 
re1tu. ~ este subs1~10? Como u~!llOS marcar um continuar, porque nesta casa ha muitos papeis· de 
subs1d10 a quem n~o !rabalha 1 Nao p6de ser. muita importancia, e quemha de guardar éstes pa-

A este tempo veto a mesa, e leu-se esta peis 'l Serão por ventura outros homens? · 
« EttENDA .E servirão . elles melhor do que est~s. que já 

temos 't E quando acontecer que tenhamos uma · 
te Os redaclores fiquem. percebendo .a gratificação, sessão extraordinaria. estaremos a nomear outros! 

que têm, até se concluir a · redacção do Diario.- E _serão estes meJbores . ou tão bons como o.~ que 
Araujo Vianna. ,,_Foi apoiada. existem? Porconsequenctaentendo quedevem 'ficar 

O SR. BAPTISTA PEREIRA. : Eu jã hontem disse todos com o respectivo subsidio. Pelo que diz res~ . 
que não .cohvinha, em que se désse ordenado a peito aos dous amanuenses.são indi~pensaveis, · ao .. . 
quem não trabalha, e estou no m':!smo principio. menos emquanto não · estiver ·_. acabado o ·trabalho'·· 

Se os empregados, que até agora têm estado na ·da redacção, que chegará lalvez ào mez déOutubro. 
reparticão da secretaria, no trato da casa, etc., têm Elles têm mostrado_ boa vontade, e pericia; por coii•
de trabãlhar, conve~ho que se lhes dê subsidio; se seq~encia parece•me conveniente que·sejão .conser::. 
porém devem ficar em casa sem trabalharem, então vados até a conclusão do ttabalbo . ~a. r~dacçfo~ ,· -..• ·
não concordo, porque, ou seja .. ordenado. ou . o SR. 0DORICO:-- E· preciso .. haver uma:diffe-: 
subsidio, dê:-se-lhe o nome, que se_ quizer, é pro la~ ren_ça entre estes am!lnu~n~~s •• -gm ~ellf?sfói ~d@~ 
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tido com a condição de. ganhar.40SOOO· mensaes du~ mu1to - justa, porque -~ ~*doi~lnb-ciS::U~scripturarios' ~
rante a sessão, · e parE!ce q_ue não · deve~ftcar g~~ a~bo~ · devem vencer)g~~ ~bSiipo·~ O Sr_._ .Aranj~ 
nhando a mesma gratificaçao, porque nao tem o VIanna fezoutra emenda ;a:opatàeer~ _,eeu .devo de
mesmo. trab~o, dev:é-ter tan:tocomoo outro, que clarar. com a franque_za, :qúe ~~ ~-:p_r(ip[ià., que:o 
tem25S~. · ._., . ~;,, , . _ . ... ne~oc1o, o ser comm1go, ~u.,taJ~ra,ellão queriª 

A ~ste_respeito: enviou, é -foilida esta ma1s encarregar-me de co usa alguina. - _· , 
· · · . . Esta emenda propõe que se assigne aos redacto-

.·-· _ _ :-j:.~ ~ - EHEN_DA: res ~o Diario a quantia de 300$ para acabar a re-
« Propónhn· que. o ama~uense dos tachigraphos d!icçao quando até o presente elles têm tido o ven

José Rodrigues de Amorim; a decidir-se que fique Cimento de 100$000 por mez, isto é muito desairoso. 
recebendo a gratifica~ o, seja unicamente a de a estes homens, e eu, a ser commigo; punha-me no 
25SôOO réis mensaes; e eiJ.lquanto durarem os tra.;. mesmo instanLe, que isto se decidisse, fóra da porta, 
balhos da redacção.-Odorico.>>-Foi apoiada. porque.,o marcar te~po é o mesmo que dizer que 

O Sa. PAULA CAVALCANTI:- Creio que a indica- el}es abas se demoranao para receber mais tanto, e 
ção de ficar um Sr. deputado encarregado desta casa nao devemos suppor tal causa. 
inda não está em discussão, mas depende disto ·a O SR. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE:....:. Creio que 
decisão da mataria, e é uma questão que póde pre- V. Ex. declaro11 pue_estava e'!' discussão o o parecer, 
judicar a outra. E' necessario portanto que se trate e a emenda do Sr. Lmo Coutmho, .sobre ella é g:ue 
se deve, ou não ficar encarregado desta casa algum eu vou fallar. Eu acho, S_r. presidente, que êsta 
Sr. deputado. O meu pareceréque nós. não temos emeud~ de nenhuma maneua, póde.ser admittida. 
lei de commissões permanentes, e não ha pessoa lmmed1atamente que se fecha a sessão, os Srs. de~ 
mais propria para tratar destes papeis do que o p~tados não têm mais nenhum trabalho a fazer, e 
mesmo official maior, qtte é muito capaz. Portanto nao devemos de nenhuma maneira ficar encarre
parece-me que a }l,rimeira questão, que se deve gados. Longe de nós a idéa de commissão perma
tratar, é se flea ,a1gum Sr. deputado encarregado nentes, porque isto se desvia da constituição. 
disto. .. Os Srs. deputados, findos os seus .trabalhos da 

O SR. SouZA FRANÇA:- E' necessario primeira- sessão~. nenhum ~rabal~o têm ~ais a fazer, pelo 
mente· q:ue a camara delibere sobre os officiaes da contrariO os _offic1ae~ da secretana, parece por isso 
secretaria, mas deve mandar examinar o trabalho, serem os ma~s prnpt'IOS pa~a flcat:em encarr.~gados, 
que ainda ha a fazer, actas a registar, etc., para e rosponsavms pelos papeis da camara. 'Na ·assem-' 
então deliberarmos o. respeito dos empregados, quo bléa constituinte, quando foi dissolvida, existia um 
devem ficar . _ _ o archivo, e não flcou nenhum Sr. deputado, mns sim 

official maior, que julgo que deu muita boa conta 
O SR. CosTA AGUIAR :-Esta questão niio tem de tudo . Neste estado estamos nós, o official maior 

nada . com a outra dos ordenados- destes homens. da secretaria fique encarr~gado do archivo da re
Que ha trabalho, ninguem póde duvidar1 porque dacção do Diario etc., elle deve dar uma relacão 
não é possível que esteja e!p dia a quantidade de exncta de todos OS papeis, quando se abm a sessão 
projec~os, pareceres, indicações etc., Por conse- seguinte. Voto portanto contra a indicação do 
que neta ha de haver trabalho por forca para um pouco Sr: Li no, e a favor da do Sr. Cavalcante. · 
de tempo ainda, não póde haver. duvida nisto, por-
tanto não tem nadn esta questão com a dos orde- O Sn. SouzA FRANÇA:~ Niio soi, Sr. presidente 
nado destes homens. Eu ouvi dizer que não se devem C?100 • se queira confu!ld_ir 0 ~xercicio do poder le~ 
dar os ordenados aos officiaes da casa, e eu digo, e gt~latlvo com a admtmstraçao de uma casa, não 
direi sempre que o devem receber, porque de outra veJa semelhan~..a alguma. O que a constituição nos 
maneira será muito feio que admittamos estes h o- prohibe é que nós; immedintamente depois do encer
mens quando precisa~os delles, e depois os lance- rnmento da cnmara, possamos deliberarconsa algu.: 
mos fóra, o queeraatéconlra a ordem do trabalho, ma, masnãonosprohibequecuidemosnaparteadmi
porque estaremos sempre sem ter officiaes proprios nistrntiva da casa. Como havemos de de~amparar 
para este trabalho. . • esta casa 'l Não sei como se possa_combinar tra-

Não póde .p,qrtanto entrar em duvida que estes balho de economia domestica da casã, que se nos 
homens devem . ser . conservados, e por isso seria deu para as nossas sessões, com o exercício · do pÓ.der 
bom que se declarasse no parecer, que findos os tra- ~el~~~ti~ri~ J;,~~~nh~~ consequencia pela indicação 
balhos da ·· secretaria ·o governo empregasse estes . 
officiaes no '· que fosse conveniell1.e, no que combi• ·O Sa. Cosn AGUIAR: -Sr. presidente, não con-. 
na mos o interesse da casa, com o interesse publico, fundamos as co usas. A primeua questão, que nos 
porque é fóra de toda a duvida que, acabados estes cumpre decidir é se este negocio deve ir ao senado, 
trabalhos, não hão de ficar sem ter trabalho, hão ou não, este é-o primeiro objecto, depois tratare
d~ . trabalhar em.alguma parte,· e quem os póde ap- mos com ml\ior vagar de quem ficará encarregàdo. 
pllcar melhor, do que ·o governo? . · dos trabalhos. O "tempo vôa, é perto de uma hora 

QuantQ ao que aqui se disse ácerca da deliberação, e a sessão do senado fecha-se ás 2: assim fica este 
- que tomou .• o. senado,-esta deliberação é verdade que negocio indeciso. · .. · . _ 

nos nãq póde servir de regra, porém attendendo ao O SR. PAULA. E SouZA:-Sómente quero falia r sobre 
tem pô, ''• e . que elles até agora estão recebendo .seus o ir ou não ao senado a resolução. Parece que toda 
ordenados porque .a camara o deliberou, não se .a resolucão, que obrigtie ao poder executivo, e, 
segue nenlium inconveniente que por . esta maneira que · tenba força . de .lei, . deve passar pelo senado, 
se ·. o~ci~,"~º ... l':.ll~nistl'o :· que, não . havendo lei ainda porque a camara dos deputados é apenas uma fracção' 
para ·11· cr~açao destes lugares, e que vendo a ea~ deste . poder., mas resta a saber se este negocio está· 
mara a necessidade da conservacão destes homens, Beste caso,' ou sejá existia ~Dla: lei .anterior, que de-; 
tem, determinado que" recebão SeU!j respectiVOS V~n- termine estes,ordenados. Quer-me parecer. que,· en- .. . 
cimentos. Qôa~to á emendá: do s:r; Odorico; aéh?,;.a tendendo-se bem o art. 21 da constituição, não era ~. 
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preciso· haver r~ºluçªo ·· · iegisiativa,_para ·. ~ar estas 
gratificações, . po!'que · en_tre outras co usas diZ C<t~n
stituição. (Leo.) Es~obJecto do pareceráacommJs
são é sobre policia interior da casa, e este artigo da 
constituição autorisa o regimento da casa, e nesta 
conformidade póde entrar no regimento . toda e 
qualquer • resolução tendente á policia interior._ 
Sendo asim, talvez rião precise ir ao senado, e basta 
dizer que pelo regimento interno estes homens per
cebem tanto, e que o governo continue a satisfazer 
estes vencimentos. . · 

Na •- Fr-,iDça .. ha ris chamad_os .. questores, homêns 
p~oprios para istó' e qt~e vencem grandes ~rdena
dos. Nós porém.o;não . temos homens propnos para 
isto; ,e o que havemos de Íaz~r.,'t .Jiavem_os i!Jeum
bir a chave dessa casa, para <vêl',O: que preCisa, de . 
concertos~ etc., a ,uJil pobre, diaboJ, ~ão póde ser: 
ha ·de ser a commissão · de .. poli~ia . que fique traba
lhando e encarregada da"i!casa~· cuja chave ficá·· na 
sua mão, de outra sorte não_póde ser. 

. O Sa. LINo CoUTINHO : -O que eu proponho, Sr. 
presidente, é muito conforme com o regimento. Elle 
o que diz é, que a mesa. que acaba a sessão, seja 
aquella, que principie na sessão futura, sendo assim 
não fica dissolvida, existe sempre até a sessão que 
vem, porque se assim não é, no momento em que se 
fecha a sessão da camara dos deputados, deve ficar 
dissolvida a mesa; e tudo o mais que existe. 1\las o 
nosso regimento, que é a nossa lei, tem determi
nado que na sessão, que não fôr a primeira legis
latura, o presidente e secretarios que tiverem ser
vido no ultimo mHzdaantecedente1 servirãõ tambem 
na preparatoría, é portanto muito natural que esta 
mesa tenha o trabalho da casa. Não é trabalho como 
mesa dn can1ara dos deputados legislando, e tendo 
relações .. com o governo, e outras estacões publi
cas, é sim regulando o que ha dentro da êasa. Como 
é q_ue nós nos havemos-dissolver, e JlcRr esta secre
taria com montões de papeis sem ordem, sem regu-
lamento, sem inventariO 'i' · 

Não póde ser, é preciso que isto se ponha em 
ordem, e por .quem será feito este tr:abalho, a não 
ser pelo Sr. presidente e Srs. secretuios, que estão 
ao facto dos negocies, dos escriptos, e papeis da 
camara? Não póde deixar de ser. E' claro que, 
quando o nosso regimento conserva a ILesa, é para 
pôr tudo em ordem, logo, emquanto não estiver em 
ordem, não póde deixar de trabalhar. Estes papeis 
hão de ficar entregues a quem não tem responsabi
lidade de dar conta do que houve? 

Como se ha de saber quantos projectos de lei, 
quantos pareceres de commissão fi cão ? Por conse
quencia têm de trabalhar mais do que nós, porque 
os outros . senhores se irão embora, e elles ficaráõ 
trabalhando, até que ponhão tudo · em boa ordem, 
para que para a sessão futura não achemos tudo em 
barullio. Sou portanto de parec·er que a mesa deve 
ficar regulando a secretaria da casa, até se pôr eru 
dia, e dt!pois mais nada'tem que f ater, mas, emquan to 
não estiver tudo . feito, dev_e ficar traballiando, 
porque · assim me parece que o quer o regimento, 
no artigo jã citado. Não sei na realidade, a nãO' ser 
assim quem ha ·de tomar conta disto. Ha,·emos de 
entregar as chaves ao gõverno 'I 

Por ora não lemos omciaes proprios para isto. 
Na ' Inglaterra ha .um orador presidente, que toma 
conta disto; porque é um cargo publico, e fica tudo 
debaixo da sua disposição, mas aqui não temos nada 
disto. E' 11ecessario que estabeleçamos todos os 
offi.ciaes competentes, que saibão que são omciaes 
da camara, .. que não_ vêm por commfssão, porque 
todos os. corpos deliberativos têm seus offi.ciaes pro
prios;· que ,ganhão ordenado~ e que serve na casa. 

As -outras camaras são como a nossa; que tem 
Um· tanto tempo de -deliberar;":e estes o.fficiaes ga~ 
nhio comtudo _ordenado annual!Ilente. ainda qué 
não trabalhem todo o anno • . Devemos regular isto, 
f'.omo. as outras. cunaras, que nos servem de exem-
_plo. . ,_ . • -- : · · · :. 

o qne é uma commissão permanente, Sr. p!e~i
dente, ? E' uni pequeno corpo . legislativo, depois 
dé ter eessado o grande corpo; mas a commissão de 
policia, que é . unicamente para pôr. em ordem os 
negocios da casa, uma · commissão que nenhuma 
relação tem com o governo, poderã ter este nome ? 
Esta . casa· é nossa e não se deve entregar a chave 
ao-.governo, deve . ficar entre nós. · . 
· O Sn. PAULA CAVALCANTI :-Não me posso con

formar com a indi~ação. No caso que fosse a as• 
sembléa dissolvida. quem ficava encarregado da 
mesa 'i' Perguntaria se ficava o mesmo presidente e 
secretario' · · 

Sr. presidente, os deputados têm seu regimento, _ 
e o regimento é lei para nós no tempo das sessões; 
fóra das sessões não é lei; fóra desta casa não co
nhecemos regimento. 

Diz o regimento que o presidente . e secretarias 
se conservarâõ na abertura da seguinte sessão: e 
quer se ampliar isto para que fiquem encarregados 
da casa, papeis, etc. l Não acho isto conveniente. 

Supponhamos que a mesa era composta de em
pregados publicos, que eslavào fóra da côrte e que 
querião ir exercer os seus empregos, como o pode
rião fazer, ficando elles encarregados deste, traba
lho, quando a constituição n_ão prohibe que elles 
possáo ir exercer os seus empregos 'l O regimento 
é lei interna e não externa, é só emquanto durão 
os trabalhos da sessão e nada mais. 
· Nenhum inconveniente ,ha que fique o offieial 
maior encarregado deste trabalho. é h·(Jmem de 
muita capacidade e intelligencia. E' necessat·io uma 
marcha que sirva de regra; e acho conveniente que 
se faça uma relação dos papeis que existem no ar
chiv(l1 para que pos~ delles haver responsabilidade 
que nunca póde ter qualquer Sr. deputado. 

O Sn. LINO CouTINHO: - Nós quando tratamos· 
de dar estas providencias, é tratando da carnara 
não ser dissolvida; não nos embaracan1os com o 
caso de ser dissolvida. Portànto, trat~;se do caso ·· 
ordinario de ser aberta todos ()S .anno8_> , - ·· 

Disse o . honrado membro que o regimento não 
regula termos. Então es~aremos , «:om um regimento .. 
novo 'I Porque ~ste regimento d1z que a mesa .·que 
acabar, ba de ser a que abra a sessão seguinte e 
está regulando por um anno ? por conseqnencia, 
ainda que não trabalhemos elle está . no seu, pleno 
vigor e regula para a -abertura da seguinte sessão; 
e se a mesa fica, ficando a mesa ha de ter .algum 
trabalho. ' 

Diz o honrado membro que os deputadCls que ti.;. 
verem: que fazer, }leia constituição . podem-se, ir em
bora; não é assim, se esta -camara determinar,que 
algum membro désta camara ·se incumba· de algtím 
trabalho, ba .de obedecer> porgue'.é subdito :.' da ca
mara e está aqui para trabaUiar e~ tudo ·• o ~qu~ fdr 
a-bem dos :povos~ .·· ._ · · · · , •-· _ ,; ·; · ·' i · : 

··Se. a camara d~tenninar, 'raça este :m{~q11elle -· tr:â
balho, elle não ;ha· d.~ U. "occupar· o.u~o;~emprego, 
porque este é 'muitO essencial e pririlegiado~ -!'Se a 
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c:iarnara . determinai-' qtle fique encarregado dó . ar- .diente • . E'. nuUo esse poder na mesa; . não . podemos 
ranjo da secretaria, J iâ de ficar; não é livre a qual- duvidar, a nossa conslituição assiiil o deterioina e 

• quer Sr. êleputado: o'i~er: .--=eslá acabada afsessão, ·as outras analogas â nossa. .. . · . · · · 
vou para onde eu q~izér_.-.:.; E' trabalho que o povo Acho portanto que não será preciso tomar.;.se me
que lhe fez a grande honra de o nomear e que lhe dida alguma : basta que o official-maior fiq:ue res
dá um honorario, exige;: Mas, disse-se que póde fi- ponsavel pelos papeis da camara; e o porteuo pelo 
car encarregado ao official-maior! Admira-me mui- aceio e limpeza da casa·, voto contra a indicação e 

· to qne.se avançasse tal proposição l ·· proporei outra, para que fique o omcial-maior e o 
En ou o.u!!-)lizer que estes officiaes não têm or- porteiro em seus respectivos deveres durante o in-

danado; miiS \;'~:_y_ ·~ftcação ; que não são vitalícios; tervallo. · .. · 
.'·qlie ti.ão têm diploma, etc., etc., e . agora se diz que Acabando assim de orar, mandou á mesa esta 

são fixos l ! Não são tal: nós não temos officiaes4a 
secretaria proprios, não temos official-maior · pro":' 

. prio; este que aqui está em commissão é ofticial de 
secretaria de estado; . quando acabar este trabalho 
volta para . seu lugar: não ~mos empregados -vita
licios; por conseq11encia é indispensavel que a mesa 
insp~ccione estes trabalhos. 

o Sa. CuNHA lhnos:-Sr. presidente, ·eu creio 
· que toda esta questão procede de não termos regi
mento. Supponhamos que se entrega esta casa ao 
official-maior e q11e o governo depois o emprega, 
como póde fazer; neste caso o governo lança rã mão 
de todos os papeis, papeis mesmo interessantes ao 
governo 'l 

Mas nenhum governo constitucional quer-se en
volver nisto. Portanto, uma vez que o governo tem 
entregado esta casa â camara. a camara é que há 
'de nomear a pessoa que responda poristu; ·dê-se-lhe 
o nome que quiaerem. 
. o s~. PAULA E SOUZA :-Sr. presidame, se não 
me engano, não temos que communicar nada ao 
governo. Eu requeiro adiamento, porque estaques
tão é muito séria. A nossa . autoridade, dopo1s.:do 

•. enceiTarilento, fica á porta da camara : como. pois 
ficar . umà commissão sem estarmos reunidos? 

O Sa. PRESIDENTE propoz o ·adiamento, que foi 
apoi~d9; e, post<> em discussão; disse 
· O Sa. LINO • CoUTINHO :-Sr. presidente, parece

me que não é preciso o adiamento. Que quer dizer 
pedir .· ,adiamento . para . este ' negocio, porque é de 
muita. consideracão 'r Acaso é a camara , só um 
.ajuntamento .. parã . tratar . de negocias incumbidos 
pelo pow ,'t .· A ciuoara é, como todos os outros po~ 
deres. do estado, ella tem atLribuições mtli altas, e 
esse corpo.ou,wmri:üssão que fica participa destas 
attribuiçõe~~ · · · _ · . . 

Esta camara tem duas Vidas~ uma.interna qual a 
d_o :regi:ID~nto ·; outra _exte!Da _qual as •relações · com 
os mais poderes: a v1da mt~í:na n,ão acaba, aca· 
l:iàndo 'a ·c.amara; póde portanto ficar uma commis
são, sem ir contra. a constituicão. Não conserva: 
nada: de relações,· que . é . da . vida externa; mas Jler-

. manece o regimento ; voto portanto contra o adia
mento, porque-a materia é constituci_onal·e do re-
g~mentp. : : · • .. 
; .OSa. :PAUIJA.E Souu:-Que ·a camara actual in
dique •.. que autorise, qu~ declare; que a - mesa 
actwi.lfica: autoris.ada; tudo isso é possi'Vel. _ 
·: ·o: Sa~ . Lmo: Col!rll'lRO ::...:..:. Salva a ; redaccão~ 
. o, Sã JlAUJ.& i .. S,o:Dzi '(éonÚttuoú):·.;~~:peÇo ·que 

se tome em consideração .. este negocio, pgr«Ji!e aeho 
que não pod~mos admittir _tid 'indica~o: . .. E.~cer~ 
ràda 'ai:a!Qára~ . é 'cliuiSsiuio; i:omojá lfiss~; _ que , não 
podem' sUbSistir osj)õdereli ·politicós, que.· ora teni~ . ·. · 

O Sr. 1° secre&ario póde dirigir a secretaria; a 
·mesapóde-Jazer ·inanter a. ordem;· .os Srs~ secreta""' 
rios~ fazer; :as __ ac\as -.é com o ollicial-maior o · expe-

«EMENDA 

« Que se officie e declare ao governo, que o offi
cial-maior fica: encarregado de todos os papeis e li
vros da casa e responsavel por elles; e o porteiro
mór da casa, seus trastes e limpeza.-Paula e Sou
za.»-Apoiada. 

Nesta mesma oecasião leu o Sr. secretario a se
guin&e 

« E.~ENDA 

« Que sejão nomead6S um inspector e um vice
inspector, a quem fiquem sujeitos os empregados 
da casa; podendo ser o Sr. 1° e 2° secretario, 011 
por votação.-Duarte Silva.»-Foi · apoiada. 

O Sa. PaEsi.DENTE, julgada a mat~ria discutida, 
poz á votação o parecer da commissão e as emen-
das. Resolvet1-se : · · 

·1.0 A approvaçào do parecer, com salva das 
amendas. . 

2.0 A appl'Ovação da ,êm~nda do Sr. Lino Couti-
nho, em ambas as suas partes. .· · 

3.0 A approvação dá emenda do Sr. Odorico • 
4 .. ~ A approvação da do Sr. Araujo Vianna. 
5. o Que . os ofticiaes .de secretaria pudessem ser 

empregados pelo governo, depois de ultimados os 
trabalhos da camara. 

A emenda do Sr. Duarte Silva foi desapprovada 
e passou a do Sr. Paula e Souza. · ~- ~ 

O Sn. ARAUJO VIANNA. leu a redaccão da resolu
cão, que autorisa ao · governo para cônccder prazo a e . espera pelas . certidões da decima aos magistra
dos, bem como a outra para a vulgarisação da vac~ 
cina; e são as seguintes: . .· . . . « A assembléa geral legislativa doimperio :re
solve, que fique o governo autorisado .para con
ceder o prazo de seis mezes de espera, . pela apre
sentação de certidões da decima, áquelles magistra
dos, que julgar conveniente· por motivos justos. 

« Paço da camara dos ·deputados, 3 de Setembro 
de 1826.-José .Antonio. da. Sil-va .Maia.~andido 
José de.AraujoCV.ianna.-José da Costa CartJalho.»o 

« A àssembléa geral legislativa do ímperio re~ 
solve, que o go'vemo fique atitorisàdo para conce
der gratificacões e ·. fazer as despezas . necessariasp 
para que se 'vulgarise em todo o imperio a pratica 
da ·vaccina. . · · . .·. .. · ~": . '. ·' · 

« Paco da camaradas deputadas,·4: ·de Setembr() 
de .I826'.~candiào , Joséde :.Araujo Vian.na.-José 
A~tonio da Silfia Maia.7-José do, Costa CartJalho.)). 

O: Sa~ So!us nf Roâli · 1embrQ~· que na ·reso
lueão ·a .respeito ·das cerlidões de deeima, se" de-veri~ . 
incluir o que se decidir~ sobre· u rt>..sidencias: 'é ·as-
sim · se determinou.. . · · · . _,., ... · · · · ·· · .· · · :, :· .. · . . . .. 

Consultando o Sr. Costa Ag~ar a maneira de ,ex.;. 
pedir-' as resoluções para o -senado, 'decidio-se que 

.c~n\inuasse a pratica de se lhe· ~rticiparem por 
.. QQ •. 
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officios: precedendo -uma pequena discussão. na· 
qual disse 

O SR. ARAU.JO BAsTo :-Eu creio que ha de ser 
como até agora; porquat:tto ainda se não tomou ou
tra deliberação. 

O SR. GouvEA :-Tem-se adopt~do e~te methodo 
até aqui; e julgo que se deve seguir e nao alterar o 
costume. 
. · O Sa. PAULA E SouzA :-Eu acho justo o que 
acaba de dizer o illustre deputado: que n~o se deve 
marchar d'outro modo, sem nova resoluçao. 

O SR. A.~..onEIDA E ALBuQUERQUE :-E' necessario 
que seja conforme ae vencido. · 

O SR. PaESIDENTE pôz á votação, se se tomava 
uma resolucão nova, ou se continúa o methodo se
guido dté agora: decidia-se que sim. 

O SR. PRESIDENTE:- Ha para a discussão !!fi 
projecto da commissão de guerr!l, composto de .01to 
artigos; mas acho que deve ser Impresso, conforme 
o regimento. 

O Sa. CuNnA J\{ATTos :-Sr. presidente, esta ca
mara deve e tem interesse em saber a força armada 
que ha no imperí?; mas; como ha ~a mesa outros 
objectos de igualmleresse, fique adtado este para a 
sessão futura. · (Apoiado.) 
' O Sa. SECRETARIO leu o projecto de lei para soe
corro ás viuvas e filhas dos otllciaes militares, nova-

. « Art~ 1.0-Ã presente lei não comprehende•as 
viuvas, orpnãs e mãis daquelles otllciaes que Calle
cerem depois. do · estabelecimento do. monte-pio 
militar, e etlectiva prestação dos seus soccorros.' .. 

« · Art.S. 0 -A.s vi uvas, orphãs e 111ãis dosofllciaes 
mortos em combate por defeza da patría ·venceráõ 
o meio soldo dos seus respectivos maridos; . pai~ e 
filhos, seja qual fôr o tempo que houverem servtdo 
abaixo de trinta e cinco annos, pois, que dabi para 
cima deveráõ perceber o meio soldo da patente im
mediatamente superior ãquellas em que elles falle
cerão. • .. -. 
_ « Paço da·camara dos deputados, 30 de Agosto 
de 1826.~Antonio Francisco de Paula e Holland~ 
Cavalcanti de Albuquerque.-ManoelJosé de Souz~ 
Jlrança.- José Bernardino Baptista Pereira.
Fra'll.cisco das Chagas Santos.-Raymu,do José d~ 
Cunha Jlattos.- Marcos Antonio Bricio.-João 
Braulio Jfuniz.-Joaquim Gonçalves Ledl:J . .:....N~ 
colá o H errera.-J osé de Rezende Costa. » 

O Sr. presidente propoz que apezar de ter dado 
para ordem do dia a discussão deste projecto, não 
podia esta ter lugar por precisar imprimir-se a nova 
redacção : nisto concordou a camara, e mando11-se 
imprimir. 

Leu-se o parecer da commissão de constituição 
sobre o requerimento de J'oanna Margarida, conce
bido nestes termos : . 

mente redigido, que é o se>guinle: a: PARECER 
(( A assembléa geral legislativa decreta: (( Quoixa-se Joanna Margarida contra o inten~ 
t< Art. 1.0-0 governo .fica ·autorisado para ~azer dente geral da policia, por haver este mandado 

abonar, como parte de remu~eraçã.o de sernços, prender seu filho Antonio ... Joaquim . Toscano, _in
ás vi uvas e orp_hãs dos omctaes C,Of!lbatentes do vadindo a sua casa contra a disposição da lei. 
exercito do Braztl, que sempre segmrao ,a causa do a: A commissão para dar o seu parecer sobre o 
imperio; e daquelles omci!les · que ~eryirão e mor- reqllerimento da supplicante precisa de esclareci-
rerão no Brazil antes da mdependenCia, a _ me~a~e mentos do governo. · 
do soldo que correspondelia a seus finados- mar1do~ a Paço da camara dos deputados, 19 de AgQSto 
e pais no caso de serem reformados, segundo a le1 de 1826.-J. Lino Coutinho.-Lucio Soares, Teixei-
de 16 de Dezembro de 1790. · ra de Gouvêa.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.» 

(•,: ·« Art. 2.0 -Este mesmo beneficio é extensivo ás O SR. LINO CoUTINHO :-E' sobre uma queixa, é. 
mais viuvas dos officiaes militares que crão por um qlleixoso .•. 
elles soccorridas e ampat·adas. o SR. OnoR.Ico (interrompendo) :.-A comroissão · 

(( A'rl. 3.o_..: Exceptuão-se desta disposição as não fez oseu dever: fez um parecer, que é um 
vi uvas, orphãs e ,J,nãis que recebem dos cofres na- ovo; não se sabe 0 que é ; é·""'.. .. . 
cionaes alguma pensão a titulo de monte-pio, re~ O SR. PRl!SIDENTE:-A' ordem, Sr~ Odorico. 
muneracã:o ·de serviços, ou que têm propriedade de ,, .. . 
àlgum Ôfficio ou emprego, cujo rendimento iguale o Sa. LINO COUTINHO :-Dizer que o parecer é um 
ou exceda á quantia que; pela disposicão da pre- ovo não é justo; a commissão não .póde resot"ver 
sente lei, fica pertencendo ás viuvas, orphãs e mãis nada, nem póde . dar o . seu parecer :sein que venhão 
.agraciadas. ·.. . . . · . . · informações do governo ! não sei que isto seja 

u Art. 4. 0-Ficãoigualmenteexcluidasdestebe- ovo. · · 
neficio as viuvas dos officiaes que ao tempo do fal- o SR. ÚDORICO :-Taes requerimentos ' ha~ flUe a 
1ecimento dos·seus maridos -se achavão delles divor- camara deve dar prompto def~rimento~ . 
aadas, ou culpavelmente seraradas, e aqú.ellas Eu.vejo um reverendissimo despacho.- do .inten..; 
orphãs que · vivi~o 'apartadas -da seus pais, e por d t 1 d policia contra a 13onstit ·,..:;;, diz 
motivo de seu .irregular procedimento · não erão por en e gera .. ·a W:..-0 : e 

a commissão que são ~ece~sarias informações do 
·elles alimentadas. · · · governo paraistol · - . · .· . 
· «Art. 5. 0~Ashabilitaçõesdasviuvasconsistiráõ Isto é ,um caso escandaloso; ,é :um ... despotismo 
na mera -·• ap-resentação lias -·. certidões ·de praça dos t e comniissão ainda exige inform r.oe-· l E~ 
officiaes ·· fallecidc_s ·e_ das __ ' de_ ca ___ same_ntoi ·eda-J·us- aroz: . a . . ·· ·· . - -· ... . '. · - .. 1:r . . s · . 

d por isso qu~ e~ d1sse que (;lra ;a~m _oy9.. . , . ,, . . 
tificação de id~ntidade 'de : pessoa indeJ)en enteo. E', n~cessarto que· este,,qn~u.9s():seJ~ ,def~rido; -~ 
mente de qualquer,9u~o Pf()C~sso. As orphãs apre- assim, 0 que é este par~cer! . , ; __ · · · _• _ , · · . _ _ 
b~~\i:~~lé~ !lestes~o~~Di~~~s •. ···.~ ~rtidão des~u .• ·O Sa. CVSTODI~Duii:..:..sr. presiderlte~ acho uin-

« Art. 6. o_ .As vi uvas, .. orphãs e . mãis que forem . termo mui estreito para se trata:r; e ,deferir. er.xdlm-. 
.agraciadas na , _c~mform.icladedesta leLficão sujeitas este requerimento. / . .. . ._ .. . .. · . .; ·· 
ás disposições que na creação do . monte-pio militar Ag~ra veio eSta qÜeiEa, . depois -viráõ' · outr8.S se~ • . 
~e houverem defazer·a seu•respelto. · - melhantes, que devem ter promptas ·providenciàs; . 
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mas como será esta promptidão compatível com as Leu-se uma emenda~ que é a seguinte: 
delongas quejá autevejoneste negocioc1'. . . ~. 

Este inte~dente já telli f~ito muitas destas : qual- · « EMENDi 
quer que seJa a · sua autondade~: elle- tem sempre · 
abusado: por isso ha, e haverã sempre destas «Que se envie ao governo o requerimento do Sr. 
queixas, emquanto elle existir. deputado com o parecer da commissão, dizendo-se 

Todos fogem e se resguardão. deste poder quanto ~e, posto que elle não possa ter subsidio, comtudo 
,é possível; mas eu não tenho meio do dique 1. •• V:1Sto !JUe na de_mora não teve culpa alguma, está 

_Em um nação livre, como a minha, Sr. presidente, nas crrcumstanctas de ter a mesada que o 8.!1JlO 
nao deve haver tal autoridade um ente desnatura- passa~o se deu _aos Srs. deputados, que aqui se 
ralisado, . um homem para pezar ·sobre um povo achava~: ot;t então o se_u or~enado de ouvidor d~, 
livre 1 . Matto-Grosso, quando nao seJa menor, que a mesa~~< 

A . . . da.-José Lino ·-Foi apoiada 
pa~sar lS~, as~un <?OmO tef!\ passado O mais, 0 s· S • . • . · 

i>S que nao estão naturahsados nao o quereráõ fa- . R. o~u FRANÇA .-E n~ce_ssar1o ter. em 
zer apezar da nova ordem de cousas que se incul- Vlsta as razoes, p~rque ·~ comm1ssao deu asSliD o 
ca e de· que ainda não reconbeco os beneficios que seu parecer. 'Ella VIO que esta c~mara mandou pa
tenha feito ·á nossa patria· A éommissão deve exa- g~ a outro Sr. deputado só depo1~ de tom~ assento 
minar este negocio e terminal-o. Tal autoridade é e lSto por causa da ordem ; daqu1 concluiO o que 
conhecidamente incompatível com um governo exp_ozno s~u parecer. Eu tambem !Oto pelo parecer 
constitucional (apoiado), como 0 é do Brazil. e VJ.st<? ser Jâ es~a hora, p~ço o _adxamento. 

0 S G • E . 1 . . . Ped1do e apoiado o adiamento, se reservou por 
• _R. O~ÉA. :- u Jll go que o nego~10 mvolve approvação da camara para . a sessão seguinte. a 

o mmtstro da JUStiça. - continuação da discussão sobre este par cer 
O ~R. PA~A E Sou~A:-Eu _pediria em t?do o o SR. PREsmENTJ!! deu para ordem :o di~ leitu

caso mformaçoes. e cre1o que nao só o re<Juetimen~ ras de pareceres e indicacões. 
t~, como tamhem os documentos devem 1r por có- Levantou-se ,8 sessão ás 3 horas e me·a d t ·d pza . 1 a ar e, 

O• S "d ã _ · . por se terprorogado por causa do sobredito parecer 
r. pres1 ente poz. votaçao o pa_rece:r:_; e fo1 da commissão de fazenda e de poderes.-José An

approvad.o, para se omc.Jar ao governo, Indo mel uso tonio da Silva Maia secretario 
o requenmento da1uetxosa com os documentos. ' · · 

O Sr. ·secretario eu o parecer das commissões 
reunidas de fazenda e poderes a respeiio de um re
querimento do Sr .. deputado Galvão. RESOLUÇÕES DA CÁ-MARA 

« PARECERES ·mm. e Exm. Sr.-ConVindo a bem da represen
tação nacional, que se complete o numero dos 

« As commissões reunidas de fazenda e a de po- membros, que a · devem compor, resolveu a camara 
deres tendo examinado o requerimento do Sr. Ma- dos d~p?tados ·conformand.o-se com o parecer da 
noel Antonio Galvão, deputado pela ·Bahia, em que comm1ssao . de poderes,' e tendo presentes as actas 
pede receber o subs~dio por inteiro, como se tivesse das eleições das próvincias, que se solicitassem do 
assistido a ~oda a_ sessão, pelo fundamendo de lhe g?Yern_o de S. M. o. Imp~~ad~_ras necessarias pro
haver sido rmposstvel comparecer em tempo pro· VIdenctas, para que na proxtma seguinte sessão 
prio; é de parecet.que semelhante pretencão não -comparação os membros. da mesma camara con
póde ter lugar, visto que, sendo este subsidio esta- stantés da relação inclusa, os quaes a:inda não t~a
belecido pro labore, et onere, não póde ser conce- rão nella assento~ O. que. me cumpre participar a 
dido a qualquer Sr. deputado, que não cumprio a V. Ex. para qu~'12l!ba ao .conhecimento de S. M. 
condição essencialde talconcessão, sendo mais que o Imperailor.. ·· . · . ' . · 
esta camu.ajá assim o decidio. · Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu
. « Paço. da camara dos ~eputado~, em 4: de Setem- tados, .em • de. Setembro.de 1826.-----:Sr. Iosé :Yeli-

bro del826.-1. 8. ·Baptt.sta Pere,ra.-N. P. de o. ciano Fernandes_Pinheiro.-Jose. RicardO. ela Gosta 
Vergueiro.-M."J. de Soúza França.-Ma·rcos A.n,. Aguiar de A'll·drãâa · · ·" 
nio Bricio.-José de .Rezende Costa~._Lucio SoaHs ·-
Teia:eira · de · Gouvta.-M anoel Caetano de Almeida RELAÇÃO Dos liiEIIBROs DA 'CAHARA DOS ·DEPUTADOS A 
Albuquerque.-João -Braulio Moniz:-J. G.· Ledo. » QUE SE ~:n:RE o· OFFrcro DESTA 

Entrou em discussão e disse Minas:..Geraes 
O SR. PAnU"·]IAacos :-Tenho mtiita dÚvida so~ Manoellgnacio de Mello e Souza.-Ioacp1im I o~ 

bre .este parecer: e é . se esse deputado, de quem sé Lopes Mendes Ribeiro. . 
trata o parecer,lógo que ,se propoz caminhar qua~ 
trocentàs . .legoas, fazia já o-seu oméio fazendo com Parahyba 
effeito.esta jorpàda pina este fim. · •. • . · :Galdirio da Cosia Villar."'-Amaro 
, O: Sr ~ Onoatc~ :,....,Como ha de v.ir este Sr. depu-, Oliveira Lima. -Francisco Xavier 
ta do ficar aqui ·sem ter alguma .co usá 't • Estamos no Frà.nca.-Franpisco Iosé- CC?rrêa •. 
fim ·da se~ o :, e.- eUe .. não pó de ir lá· servir o seu . . ' JJâhia 

de' Barros de 
Monteiro da·· 

émprego;; -po_rque. é a uma• distancia mui· grande; · · · , . -.. , , 
. é justo portantoi que ·se:lb~ dê :i> restante. da· sessão; . Reverendo F.rancisc&:::IAgostinho Gomes.~Mi• 
porque· o governo ~mou. medidas parà qué ·os· Srs~ ~elCalmon· du Pim e Alriíeid~.' . 
ileputados:oanno pásSado.tiv~'ISem cem·milréis por .. ,······ .. · ,:. ·•··•· -_:s. er ... ·· Y.ipe·· ... : ,' mez para se •manterem :· elle tem de aquUlcar oito · - · , · · · · · · 

· m~~,s;e .. não .pre5nmoque foinomeado deputado' .. IoséNunes'Barb~sa d.~Mádurefra~.....Capitão-mór< 
PIU"Il não ter que eomtn"·· Iosé Matheus da GraÇa Leite Sampaio •. · · , 
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356 SES3ÃO EM 4 DE SETEMBRO , DE 18.26 
Ãlag8as

Gustavo Adolpho de.Aguilar. 
Ceará 

Joaquim 1\larcellino de Brito. 
Pernambuco 

Caeta~o Uaria Lopes Gama.-Francisco ~e P_aula 
Almeida e Albuquerque.-Pedro de Âi'aUJO Ltma. 

S. Paulo 

João Chrisostomo de Oliveira Salgado.-Ignacio 
José Vicente da Fonseca; · 

Rio ele Janeiro 
Monsenhor Vidigal. 
111m. e Exm. Sr.-Forão presentes á camara dos 

deputados os dous officios de V. Ex. com data do 1 o 
do corrente. e o relatorio da commissão encarre
gada do exame do estado da Santa Casa da !'tfiseri
cordia da cidade do Ou.ro Preto, e o- requer1mento 
de lgnacio Francisco Vieira de Lacerda, a que se 
referem os ditos officios; e cu.mpre-me responder 
a V. Ex., que a mesma camara já lhes tem dado a 
conveniente direcção. 

Deus guarde a V. Ei. Paço da camara dos depu
tados, em 4 de Setembro de 1826.-Sr. José Felicia
no Fernandes Pinheiro.-José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada: -

lllm. e Exm. Sr.-Havendo o padre Manoel Ro
drigues da Costa, eleito deputado á assembléa ge
ral legislativa pela província de Minas Geraes, pro
vado com documentos legaes acliar-se impossibilita
do de entrar no exercício deste lugar pela sua idade 
de 72 annos, e molestias incuravds que padece : 
resolven a camara dos deputadot~, approvando o pa
recer da commissão da vet:ificação de poderes, que 
se solicitem pelo intermedio de V· Ex. as conve
nientes ordens, para qu.e a camara da imperial ci
dade do Ouro Preto faça exp"edir diploma ãquelle a 
qu.em pela ordem da .votação competir, afim de não 
soffrer mingoa a representação da dita província, 
·visto achar-se nos termos de ser dispensado o dito 
padre Manoel Rodrigues da· -Costa. O_ que participo 
a V. Ex. para que seja presente ã S. M. olmpera
dor. 

· .. Deus guarde a V .. Ex. Paço da camara dos de
putados, em 4 de Setembro de 1826.-Sr. 1osé Fe
liciano Fernandes Pinheiro.-José Ricardo da Cos
ta Aguiar ele .A ndra ela. 

111m. e Exm. Sr.-Forão presentes á camara dos 
depu.tados o officio de V. Ex. do Jo do corrente, e 
a co_nsulta da mesa da consciencia, e ordens qu.e o 
-acompanharão; e cumpre-me p!J.rtici.P,ar a.V. Ex. 
~ re.sp«;>sta que . a mesma camara Ja . tem dado a 
conveniente dire~o ás ditas consultas. 

Deus guarde a V. Ex. Paço dã camara dos depu
tados, . em 4 de Setembro de 1826.-Sr. Visconde 
de Caravellas.--José Ricardo da Costa Aguiar: de 

·Andrada. · 
IDm. e Exm. · Sr._;A camara dos deputados afim 

de deliberar sobre o requerimento incluso.de Henri
que Miller. e ou.tros negóçiantes inglezes e nacio-

- nâes desLacôrte> que se qúeixão de haver sido ·abo
lida a administração dos ··bens do seu· devedor José 
Pereira Formal, precisa qu~ pela repartição de V~ 
Ex. se lhe ministrem. as· ilecessarias informações 
sobre . este assumpto~ ouvida a junta.' do commercio 
~r consulta, e· resolveu ~e eu ~sim o'partici-

passe • a V. Ex. para-que suba ao conh· .. eeimento.de 
S. H;- o Imperador. .•. .. .. ·~ 

Deus guarde a V. Ex; Paco da camara dos depu
tados, em 4 de Setembro de 1826 • ....;.Sr. Visconde 
de . Caravellas.-J o sé Bicar elo da. ·Costa Aguiar de 
Andrada. 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados tem 
resolvido que os· officiaes da seéretaria, e mais em
pregados da mesma camara continuem· no inter
vallo da sessão · a perce~er a gratificação que lhes 
foi arbitrada, podendo. i~quelles ser empregados 
como melhor convier pelo governo de S. M: Impe
rial depois de· ultimados os trabalhos da sessão. 
Que os dous redactores · do Diario Francisco Go
mes de Campos, e Fr. Custodio Alves Ferrão, ven
ção a mesma gratificação, qu.e se lhes estipúlou até 
se concluir a redacção do Diario ; e que pelo mes
mo tempo conservem os amanuenses José Antonio 
Ferreira Guimarães, e José Rodrigues de Amorim, 
o su.bsidio mensal de 258000 réis. cada um. O que 
participo a V. Ex. para que suba ao conheeimento 
de S. M. o Imperador. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos dopu
tados, em 4: de Setembro de )826.-Sr. Visconde de 
Baependy.-JosJ Ricardo CostaAguiarde Andrada. 

111m. e Exm. Sr.-Participo a V. Ex. para que 
seja presente, e se tome em consideração no senado 
que a camara. dos deputados tem resolvido que o 
governo fique autorisado para ·conceder gratifica
cões, e fazer as despezas necessarias, afim de que 
se possa vulgarisar em todo o imperio;a pratica da 
vaccina. . 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos dr.pu
tados, em 4: de Setembro de 1826.-Sr. João An
tonio Rodrigues .de Carvalho.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de .Andrada. 

lllm. e Exm. Sr ~...:...;.Participo a V •. Ex. para que seja 
presente, e se tome em consideração no senado que 
a camara dos deputados resolveu que a disposição 
do decreto de 12 Q.e Novembro de 1821 adoptado 
pela lei' .de 20 de Outubro del823, compreh!lnde 
as devassas geraes das residencias dos magistrados : 
e que. ,fique autorisado o go"erno pat~a; conceder o 
prazo de seis mezes de esperapela apresentação 
das certidões da decima, ãquelles magistrados, que 
julgar convenien.te por motivos· justos. . . • ... 

Deus guarde a. V. Ex. Paço da ~ara dos de
putados, em 4: de Setembro de 1826;-Sr.João An
tonio Rodrigues. de Carvalho.-José Ricardo d~J 
Costa Aguiar de .Andrada. · . 

Foi présenté á camara dos de{lUtados a.represen
tação que V. S.· dirigio de Pernambuco em data, 
de 6 de :Maio proximo passado, all,egando. as moles
tias que padece afim de ser dispensado das func
ções do lugar de depUtado á assembléa~legisJativa. 
para o quar se acha eleito pelá província da Para
hyba: E · cumpre~Jll.e participa~. 'a V ."S. para sua 
intelligenéia qtie 'a mesma'camara; confirmando •. o 
parecer da commissão·· da vérifiCáçãô·do!! poderes; 
não h~uve por bem annuirá:escusa pretendida, pois 
constando que v.: s~ se; acha· exercenao o emprego 
de secretario 'da_ pi'esiden.cia daquella.provincia;'o~ 
não coilsidera. impedido para• o. de ·reJlresentante. da· 
n~ção, · cújo '~&o:~~~é preferir;a todos· n!.confór-
mtdade· daJet.·: .. . .. ., , ., ....... ·· '- '• · .. . . . .· 
·.·DeU:s·guarde:a:V;;iS~._PaçO;da;cà~aQ.,d.o~-dêpy~·. 

tados, , .. em : 4 de: Setembro.· ded82tk:.Sr::,Francisco . 
,Xa~er MontéirodaFrança!~osé !fipardo. ·. ·.·. ·~ . .. ·fos···ta .Agu&ttr de Andrada-I. S. ,P.·. red1gto. · 
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SESSÃO .EM 5 DE SETEMBRO DE 1826 á57 
' 

S esslo em G de Setembro de . 4 8~G 

PRESIDENCIA · :DO SR. PEREIRA D.\ N"Bl\F.GA 

A's 10 horas, feita a chamada, acharão-se pre
sentes 81 Srs. deputados, faltando com causa. os 
Srs. Vasconcell~s, Cruz Ferreira, Cunha Darbosa; 
e sem ella o Sr. Galvão. 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e 
lida a. acta da antecedente, foi approvada. 

Como nao hmn·esse expedi~nte, entrou-se logo 

\: tl Sn •. PÁÜU i! Souz.l i -Eu me lêmbro da ex
pressão; mas não do espírito do decreto, . se é 
decreto. Isto é, que eu julga.va imporLa.nLe: e visto • 
que ba emendas, que fallão a este respeito, desejaria
vêr, se foi decreto, e se é applicavel a este caso, 
Voto contra o adiamento. 

na 

O Sn. SouzA FRANÇA: -A camara já t.omou uma 
resolução, que foi participada ao governo~ que o 
subsidio devia principiar desde o dia, em que os 
Srs. deputados tomassem assento: $C foi · boa, ou mã, 
não póde ser objecto de questão: portanto acho que 

ORDElii no DIA é superflua a questão; e que não póde ibaver adia-
. ,'). mento • 
.Discussão do parecer adiad;) das êommissões reu- o Sn. CLEMENTE PEnEIRA:- Sr. presidente, tem

nidas de fazenda, c de poderes, sobre o requeri- se pretendido, que a constituição foi f!lal entendida 
ment.o do Sr deputado Galvão, e a emenda do Sr. pela camara, na resolução de que os 6,000 cruzados 
Lino Coutinho, apoiada na sessãt> antecedente. crão nos 4 mezes. Quan!lo esta camai:a tomou esta 

Antes de principiar a discussão, querendo fazer resolução, fundou-se nas instrucçõ~s ~e 24 de l\larco 
um . requerimento a .respeito, disso . . de 1824, fundou-se na mesma consbtUlção, no cap. tJ, 
: o Su. TEIXEIRA DE Gouvh :-Como h a parecer providencias geraes, etc. Diz este artigo. eeu:-o.) E 
sobre requerimentos de outros Srs_ deputados, que preciso saber o que se entende por sessão: a mesma· 
tambem pedem subsidio, eu requereria quo se lesse constituição, art. 17 diz. (leu-o.) Logo segundo 
para não · dis~utirmos uma mesma cousa, duas e constituição, os deputados não podem vencer sub-
tres vezes. si di o, senão nos 4: mezes do sessão. · 
·. Propondo ·o Sr. presidente o requerimento do Foi sobre este.artigo da constituição, que a ca-

Sr. deputado; é ''enccndo-se pela affirmativa, en- mara, mesmo a se11 pezar, foi obrigada a votar, que 
trou conjunctamente na discussão, o parecer das os deputados vencião este subsidio de 6,000 cruza
mesmas commissões, sobre os requerimentos dos dos nos 4 mezés. Se a camara tivesse d~ fazer esta 
Srs. deputados das provincins do norte, Augusto lei, não a faria assim; mas, como tem tributado 
Xavier de Carvalho. ~oaquim José Barboza,l\lanoel respeito á constituicão, não pôde deilcar de decidir 
do Nascimento Castro e Silva, Thomaz Xavier Gat·- assim; e é tão claró, qne decidi o como justiça, que 
cia de Almeida, 1\Ianoel Gomes da Fonseca, e ninguem póde deixar .de entender, que não podem 
Agostinho Leitão de Almeida. receber, senão durante os 4 mezes de sessão: en-

Querendo retirar-se o Sr. Xavier de Carvalho, tende-se, que os Srs. deputados não_ podem ser 
para não assistir á discussão, por ser parte in teres- considerados na quarta · parte do subsidio, senão 
sada na decisão, disse . desde o dia, em que tomarem assento; antes não 

O Sn. Ltso CouTINHO:- Sr. presidenté, 0 illus- podem ser considerados como deputados; são elei
tre deputado pódc deixar de votar ; mas uão póde tos, mas . falta-lhes a posse; falta-lhes o exercício ; 
sahir sem licenca de V. Ex. a camara póde ainda decidir, que não estã em ter

Pelo que o Sr. presidente não conscntio na re- mos de tomar assento; e por isso o seu diploma 
tirada. sempre vai ã commissão de poderes, que dá o seu 

Tambem, querendo fazer uma reflexão á camara, parecer se está, ou não conforme com os termos da 
disse · lei. -. 
.. o Sn. PAULA. E SOUZA.:- Como" hoje é a ultima Isto é tão claro, que nenhum empregado se jÚiga 
sessão desta anno, parecia-me, .que se ·devia <tppro- tal, sem que tenha tomado posse ; ·nem póde vencer 
vara acta de hoje, hoje mesmo. ordenado. Querer · o contrario para · os c· Srs~ _depu~. 

Continuou a discussão adiada..;: tados, é .uma excepção da regra geral, 'que' ~ãcúie 
póde praticar; seria uma anomalia muito grànde;-

0 Sa. CLEl\IENTE PEREIR!:-Peço á· V. Ex, que quemuitosSrs. deputados,quenãotomáràoásserito 
mande suspender a discussão desta materia, até na camara, porque não .puderão, ou por ·motivos 
que venha este decreto, a que se referenLas instruc- particulares, vencessem, sem . que tomassem posse. 
ções de 20 4e l\larço de 1823, que não está na casa, e Eu me . conformaria . porém com a emenda; que'se 
por isso ó mandei buscar á imprensa. Como hontem mande ao governo, dizendo que a. camara · en~ 
se arguio a camara, de haver . tomado uma decisão tende que não póde ser concedido o vencimento do 
·contra a ·constituiçào1 e injusta, é 1n·eciso mostrar subsidio, no tempo, em que não se :achou presente, 
que. foi ju.st. a ;_e. para i .·.S$. o é pr .. eciso que. esteja p.re- mas que, attendendo ás circumstancias, e que este 
sente o decreto de ~l de Fevereiro de 1823, .que Sr; deputadonão -roi culpado de nãotomarassento 
poderã tardar nieia ~gra. · em . tempo, se autorisa . ao governo para · faz.er esta 

Entrou e~ discussã~ o adiamento. indemnisacão; De outro modo não póde ser, 'porque 
· O ·Sn;' PAuu C .\VA.Lc,\NTI :-Eu·não acho neces- n_ão podemos adm~ttir Pt:incipio;: que 'não seja ll 

sario o ·adiaiuento proposto pelo. :illustt·e deputado. ngorosa observancla da lei. . . . . . '.' . ....... ·.· 
O· decreto não falia ' seuão ·em opcão, e não illustra 'Querendo . retirar-se-: ô/ Sr. Xayier: dê Carvalho; · 
nifda'para a d~cisão. . ... • . . . . .. ·. • . , :disse :··':' · .··. ·· . · · • · 
·'A> 'si\:' PA.uii"'E · SouzA:: :.::.:Se o decretcVnão' é In:.:. .· •. o -sà, Lmo Covrtmir~r ~ Sr. p_residimte;~ôY~U:s
terêssaníe ·para· a decisão, e tratà sómente, sobre tre deputado não pódeSahir sem licenC<l:· 'd~fY~ :Ex! 

iTh~~~=:.·~~!uu~ z~:t;::t}~~i;,~'=~{~~i~· 
~- si\: GE-rllLio :-.:.:.E' uma · portaria: eu a tei:Jho. uma resolução sobre negocio seu f Parece que não. L 

8Q 
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' acho que tanto um· parecer, como -outro, não coln- trabalha? A ·constitui~o não quér dar subsídios 
pétem a esta camara; porque existe lei, pela qual o aos Srs. deputado~, que estão nas suas casas ; quer 

. governo se deve regular. · dar sim áquelles, que vem defender os direitos da 
Se existe, o go,·erno : que execute a .lei.; e na se- nação. Estou pasmo ! 

gunda hypotltese não compete á camara. Quando E' regra geral de direito, que ninguem vença or
nós damos a nossa opinião a respeito da consulta do denado, honorario, ou qualquer subsidio, sem que 
ministro da fazenda, regulamo-nos pela constituição tome posse do emprego. Como pois é, que os 
e pelos princi pios geraes de dircilo; c 1·cspondemos Srs. deputados querem ter direito a este honorario, 
a estes quesitos: mas agora ·v a e-se tótnar uma ra:o- sem terem tomado posse'! 
lucão, que não compete á camara. _ E' pois certo, que a eamara, quando marcou, que 
~ou portanto de opinião que, se ha lei, 0 governo o subsillio, se venceria desde o dia,' em que tomasse 

a applique, e no segundo caso, a camara nada póde posse, nada mais fez do que seguir a regl'a geral de 
de.cidir, nem lhe compete tomar resolução alguma. direito. A interpretação que se fez, de 111e a con-

0 Sn. PAt;U CAVALCANTI: -Eu honten: dei uma stituiçfw dá subsidio para as sessões, t;ul,lbem é 
satisfação, que devo dar hoje outra -vez. Eu tenho 0 pasmosa ! Pois um Sr. deputado, que se apresen
direito de opção de um ordenado de pouco menos; tasse 3 dias antes do encerramento da sessão, 
mas não posso vêr deliberac.ões inJ· ustas.~Falla-se receber·ia o mesmo subsidio, que aquelle, que tivesse 

servido todos os 4 mezes I I Disse-se mais, que a em um deliberação, que a camara tomou : nias 1 1 · 
como foi e1la tomada? A pprovou 0 parecer da com- camara não podia tomar reso ução a ta respeito. 
missão, e não 0 remctleu ao senado; e, se as ins- Não se tomou resolucão, o ministro consultou, .e 

o que disse a camara f Disse que o honorarió não 
,trucções o não declararem, não está legitimada. se vence senão ~esde 0 dia em que toma posse, e 

O Sn. TEIXEIRA DE GouriA: -Por causa da or- acaba no dia em que deixa de servir. Pergunto ~u, 
dem : esta questão não está em discussão, nem é se qualquer Sr. de1mtado tiver a infelicidade de 
licito a quulquer Sr. deputado o fallar contra o ven- morre~·, os s~?-ns herdeiros receberáõ o que elle 
cido. Deve portanto chamar-se o illustre deputado á de\'Cria recebe1·, ~e continuasse a exercer as suas 
ordem. funcções até o fim dases!C'ão.lsto não pódc entrar na 

O Sa. PAutA CAVALCA:-iTI: -Se a constituição, ou rabc~a de ninguem. 
as instrucções mandarem uma cousa, a camara nito Nós não dissemos, que se paguem 6008 réis: 
póde deliberar o contl'ario; não póde ir conta·a a dissemos, que o subsidio de2:400SOOO vencia-se no 
const.itu~ção ; . e cont.ra as instrucções. lJa mesma ternpo da sessão, na fórma da constituiçã~, ·e o 
fórma, quef01 tomada a antecedente resolução; po- õ"O\'erno que pagasse como pudesse, e qu1zesse. 
derá , dar-se plovidencia áccrca do presente caso. governo disse . que . fosse por mez 6008 réis, 
Qual é o subsidio, que as instrucç(Jes marcão ptn· pol'que podia pagar, aliás ficaria em divida, porque 
cada sessão? As instruccões de 28 de Marco de 1824 nós não o faria mos pagar. O iUustre deputado falia 
dizem no ::ap. 9, art. 2°. (le~t-o); c o que quer dizer em incommodos qne soffrerão, pois os illustres 
-vcnceráõü mil cruzados por cada sessão? -Não deputados não receberão indemnisação de viagem? 
marcão 600$ réis por mez, nern 20$ réis por dia. A constituicão foi muito franca para comnosco: 
Admitto que se tome deliberação contra as pcs...: attendeu á nossa subsistencia, e ainda depois disto 
soas, que fossem culpadas do não vir; mas aquelles, ·deu-nos uma indemnisação de viagem I Se foi 
que cumprirão com o seu dever, que . vierão, que ·diminuta, se se julgão prejudicados não é este meio, 
tlzerão da sua parte o possível, não estão no mesmo representem au govcruo, que o presidente da pro
caso. :vincia não deu o 'qu~ era preciso ; mas o subsidio 

Portanto podia muito bem emendar·-se, decla- 'é sú para quem trabalha, e não para quem fica em 
rando que aquelles Srs. deputados, que viessem sua casa, t!"atando de seus negocios, ou occupando 

_tarde por sua .. culpa, devião estar sujeitos á decisão .outros empregos. . 
já, tomada; mas que os outros havendo antes feito o Sa. L1xo CouTINHO :-Esta questão póde ser 
todo Q possível para cumprirem o seu dever, ainda encar'lda pela pá.r,le da justiça c equidade. Pela 
que c~egas.sem no fim da sessão. partn da equidade · temos de E\Jtaminar as diversas 

;Demais. quando se to~non esta resolução, não se hypotheses e circumstancias, em que se acharão os 
ponderarão razões ácerca dos Srs. deputados, que Srs. deputados, e pela p~rte da justiça, é a ·propo
estão distantes da capital. Um deputado, que está sicão geral. O .Sr. deputado fez um eutrecho de 
longe, se vem cedo. não ganha nada, porque ''em mêtaphisica, e já o Sr. Teixeira de Gouvêa_mostrou 
antes dí< tempo; para sahir a tempo de poder che- as inconsequencias em que cahio o illustre depu-· 
gar aqui ·pouco mais ou menos na occasião da aber- ta do. 
tura das camaras, precisa procurar embareação de Primeiramente admilte o illustre deputado, que o 
guerra ou estrangeira, porque os corsarios andão simples facto de eleição constitue o deputado, ·e 
por ahi roubando, e tudo isto nem sempre está ao como tal com direito ao subsidio 1::3. eleicão não 
seu-alcance. · faz o deputado : o homem eleito deputadÔ não é 

O que se segue é;que cheguei ha poucos dias, e deputado, e . tanto que não gozá dauegalj.as que· 
dão-me para passar mú. anno .300$ réis, e o que a consti,tuição .concede, e~1quanto não CO!DP!lrece,. 
faço 't Digo que não quero isto ; não ha lei, que me porque e depo1s de : exammado o . seu d1ploma. e 
obrigue acahir em logro; -e não .tenho obrigação de achado legal, que . é admittido na folha, ma!? antes 
tornar. para o anno. . - ·.. . ' disso e simples cidadão como quâlquer outro, e, 

O Sa . . TEJXEI~A DE (ioyVÊA.:- Estou pasmo; ·se não tem asprerogativas ,de deputado antes dis~o, 
Sr. presidente,,nem poderia certamenteouvir-se como é que póde t.erjuz ao subsidio. que· se paga. 
proposição mais injuridiea·! ••• Quià 'lton mortalia pP.lo trabalho 'l . . 

A'f!ctora·· cogis~ A uri sacra . f ames I 1 I Estou pasmo 1 Quand(). algum .·. em pregad~ . publico é .. nomeado 
"'Quem não entende·, que .este subsidio é para quem para·; um emprego, não come~ a , ganhar, ·senão 

tràbalha! E como lia 'de: dar.;.se áquelle, que não · dep~1s~ que tem entt;ado no cargo. Supponha~o~ 
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que um homem, que é nomeado para ~m emprego, 
está 2 ao nos de cama : tem direito ao ordenado, ou 

--subsidio 1 Não. lias disse o íllustrc deputado, que 
os Srs. deputados devião ganhar por sessão, e cita 
um artigQ da constituição J Então basta que um 
Sr. deputado venha um dia, para ganhar o subsidio 
por inteiro ! t t Então não teríamos aqui, senão 
uma sessão do um dia, porque todos se guardarião 
para o ultimo dia I I Creio que ninguem é tão tolo, 
que, podendo ganhar em um dia o quo os out~:os 
bavião de ganhat- em 4 mezes, viesse cá lo mar sobre 
si um tão grande encargo. (f11terrompido.) 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, eu pro
testo contra isto ... Eu poderia deixar de Ira balhat· ..•. 
(Apoiado, . apoiado, apoiado.) 

O SR. Lu~o CoUTINHO :-0 homem naturalmente 
gosta muito do descanso, da preguica. Se eu pudesse 
ganhar dinheiro deitado na minhá cama, havia de 
ganhar sem tra!Jalhar, e, julgando os mais por mim 
digo que se elles pudessem ganhar em um dia o que 
os outros ganha\ão em 4 mezes, não vinhão cá se
não no ultimo dia da sessão, e não tinhamos assem
bléa;'Aqui fallou-se em províncias longínquas: mas 
aqui vierão tleputados e senadores, muito antes da 
abertura da assembléa, por consequencia não foi 
por não haver 11tpmpo, nem outro obstaculo, porque 
nenhum Sr. dQP!!Utdo p6de mostrar que tivesse 
ordem de não '~ir-.'6, 

Qual é o dever uo cidadão t Obedecer á lei: ora 
a constituição di2:, que o cidadão €leito deputado, 
ou senador, _venha tomar assento no primeiro dia 
de sessão : tem algum obstacnlo esta doutrina para 
os Srs. dcpu~ados, que estavão empregados 1 
Quererá objeclar-se que não tinhão ordem de largar 
os empregos como se a constituição não fosse 
o1·dem suprema ! E porque não fizerão o ~en dever? 
Porque não sahirão logo qoe virão que outros 
Srs. deputados e senadores sah\rão tlestas províncias 
a tempo conveniente, para virem tornar assento no 
primeiro dia de sessão? Por modo nenhum póúe 
passar a idéa de _ que o Sr. deputadotcm direito ao 
subsidio, logo que é eleito, e ven}la lomat· assento, 
.ainda que seia só um dia. Quanto á equidade, acho 

. -com effeito .que se deve dar alguma índemnisaçào 
regulada, segundo as viagens. O homem que viajar 
como Ullisses, não póde passar com o mesmo 
subsidio que se dá a um que _ _.faz uma viagem de 
5 dias, ou 6. ~'.;,-· 

u· sn.. CLE~lENTE PEREIRA :-Sr. presidente, nada 
direi sobre ajt~stica ou injusLiça dn pretenção :já 
se diss~ bastante, • bastá dizer que o subsidio é 
durante a sessão. que a constituicão _diz ser de 
4 mezes. Direi que o.s argumentos," . que se fazem, 
não podem até por equidade ser admissíveis. Nós 
temos aqui deputados, desde o primeiro dia da aber
tura da ~.amara, que vierão de distancia de 4.00leguas: 
porque _ razão tivetão estes tempo, e não tiverão 
obstaculos 't _ . :;, :;' · ,· 

..... , . . .. . 

quer equidade; e será preÇiso um caso muito parti
cular, para que ella possa ter lugar; Os pagamentos 
são feitos pelo poder executivo, e é necessarioque haja , 
lei que os autorise : o governo .não póde cumprir 
o que não existe. Seria necessaria uma resolução da 
camara, approv:ada pelo senado c poder executivo. 
A minha opinião pois é, que isto é,oeíoso. inutil. e 
incompetente, c que não póde ter nenhum resul
tado, se não tem lei pz:ra executar a nossa reso-
lução. ~-

0 SR. GALVÃO : Eu peço a palavra. Hontem me 
retin~i, quando se tratou sobre este objecto, mas 
agora quero fallar unicamente para responder ao 
honratl9 membro. 
Es~ou persuadido, Sr. president~, que eu não me 

podia retirar sem ordem do governo, é verdade que 
diz: a consLituição, que as camaras devem abrir-se . 
a 3 de .Maio, mas o quo aconteceu a alg11ns Srs. de
putados quevierão pat·a esta cõrte? Voltarem outra 
vez, e o mesmo podia-me acontece~:. Portanto 
mesmo pelo que havia acontecido ao Sl'. deputado 
de Goyaz, assentd que não devia. abandonar o meu 
lugar sem um aviso, que veio tarde, não por culpa 
do presidente, mas pela demora do correio. 

O SR. l'Eixt;IaA DE Gouvt~A :-Eu estou pelos 
princípios do Sr. Lino Coutinho, rigorosa justiça 
não ha, mas póde atlender-seá equidade, 

O SR. Auu.ro BASTO :-Como sou de opinião que 
não competn a esta camara, rogo a V. Ex.; que 
mande papel, porque quero mandar a minha indi
cação. 

Veio á mesa, e foi lida nestes termos. a indicada 
«EMENDA 

« Proponho, que sobre os pareceres em que.stão, 
se diga, que não compete á camara resolver sobre_ a 
sua ma teria. » Foi 811oiada. · 

O Sn. CASTRO E StLV.-\ :-'-Sendo omeu ordenado 
de pt'esidente igual ao de deputado, e tendo eu 
pelo dect·eto de 11 de Fevereiro de 182ii o diroito 
da opção, fica claro qua qualquer que seja a delibe
racão desta camara sobre a materiaem questão, em 
naÍJa. póde prejudicar-me : per isso fallarei a tal 
respeito. 

Apezar, Sr.- presidente, de muito respeitara sa..., 
bedorià, e philantropia destacaoiara, apeSar d~ ser 
a mmha profissão de fé politica- o consagrar-uma 
cega obediencia ás deliberaçqes dos poderes legis
lativo e executivo, comtudo Jlão posso accommo
dar-me com aquella deliberaçaó, :p,or injusta, e até 
inconstitucional : injusta por não . fazer 'excepção, 
e confundir a innocencia . com o _ crime, _ fazendo 
responsa-veis por uma. pena sem p_revio _conheci- -
men to e sciencia da lei, e inconstituCional por 'ter a 
sua õisposição effeito retroacti v o; o que é prohibido 
pela _ constitni~ão, cap. 8° . art. 179 § 3• pelas ins
truccões de· 26 de Março de 1824 no cap. 9°§ 2o 'se 
diz,..:..o deputa,do da assembléa nac_ional receberáõ 

_ Era preciso provarem, que saliirào de suas pro
víncias antes do dia 3de 1tlaio (como indispensavel 
circumstancia ), para seachàrem aqui, mas se formos 
·a . examinar, conheceremos que foi muito depois. 
Tcdo o ·sr. deputado, que não provar, que sahiu' de 
sua província a tempo de poder estar .. aqui;~m o: dia 
3 de Maio, não tem desculpa" Esper:avão que. o 

pelo tbesouro pnblico de sua provjncia. s~i~ mil.. 
cruzados~ .na fórma .do · art. 89 da conshtmcao, e 
decreto dê 11 de Fevereiro de 1823 etc. · . · _·_ • .. ·_ .: 
· .. Vamos ver o quediz o.art.39 da -constituição: Os 
deputados -vencerá(), ;durante as sessões, _um suo
sidio pecuniário taxad9'no fim dn u~thna. s~são da · 
legislatura antecedente,:, etc. Pet:_gu!ltarel.: eu· a,go~:a 
ao illustre deputado o St'. Teuetra de:-(iou_Y:êa, , 
quando foi o subsidio marcado na assem})l~_*o!is~i-,.; -: 
tuinte'·. que a deve100~:: ' c~nsiderar como ·. · ultJ.~,~~ 

· governo os châmasse '1 Não~basta o que diz a consti
tuição, para que todo o cidadão l>t:!lzileiró• escolhido 
pela nação, para tão honroso encargó;- 'venhalogo_ e 
logo; Sr~ presidente, é inadimissivel toda e qua\- legislatura. , - · 
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O . Sa. _ TEI~EIRA DR GoudA.i-Seis mil ~ruzados. a 29 de Marco com a circular de 28 de 1aneíro dito 
- o· Sa. ' CAsTRO . E . SILVA :...:..Bem, porém foi por parif fazer embarcar os deputados e senadores, que 
anno, e não por quatro mezes. houvessem naquella província, pelo que me demo

O Sa. -TEIXEIRA DE GoUVÊA :-As instrucções rei sómente, emquanto ella foi ao Ceará receber os 
assim 

0 
ordeoão. deputados e senadores, e embarquei-me no -1 o de 

Maio, soffrendo na viagem todos os successos que 
O Sa. CASTRO E SILVA :-Não ;manda assim: a esta camarajá não ignora. E então ad i111possibilia 

constituicão manda que tenha um ·Subsidio, c não aliquili tenctuo? Por certo que não. 
falla em seis mil cruzados, Dizem mais os Srs. _deputados, que nenhum em-

O $a. TEIXEIRA DE GouvÊA. : - As instrucções pregado vence ordenado, senão do dia da sua posse. 
assim o declarão. Ou os íllustres deputados laborâo em manift1sto en-

0 5R. CASTRO E SILVA :-Pela letra dasinstrucções gano, 011 são subreptíc~as as pro"isões do thesouro 
pela letra do decreto de 11 de Fevereiro de 1823, e publico, e a pratica seguida de principiarem os em
pela pratica seguida na ·assembléa constituinte, os pregados e-vencm· seus ordenados desde o dia, que 
seis mil cruzados devem ser por anno, e naE sessões se poem em viagem para-o seu lugar. · 
perceber-se uma parte correspondente destes seis E' até certo c1ue quando por inc_identes se demo
mil cruzados : e tanto assim, que aqucllle decreto rão em alguma parte, está ordenado por essas pro
deu escolha dos ordenados. e, não se conhecendo visões que os empregados devem justificar esses in
empregado no imperio, que tenha 10ais de seis cidentes de sua ·dr.mora, p~ra poderem receber seu 
centos mil réis por mez de ordenado _ pa..ra que então ordenado, e, o não fazendo, recebem sómente da-

. veio esse decreto pora opcão 'f Só por essa meta- quelle tempo, que se julga bastante para sua _via
morphose de reduzir':"se o aniio em 4 mczes, poderia gem, e eu assim o recebi. 
tal acontecer {:ffi grave prejuízo da fazenda, · e em Se pois os em pn•gados recebem do dia Jo seu em
grande desproporção aos subsídios de 48800 diarios barque, nenhuma differença deve haver com os de
das cõrtes de Portugal, ~ a 200$000 réis mensaes da puLados, que são empregados da nação; r. -assim se 
assembléa constituinte, para õOOS l'éis mensaes, que observou com os deputados das côrtes de Portugal, 
agora se estipularão! (A' ordem, á ordem, ó materia e da assembléa constituinte. . 
vencida.) Entro na ordem. · . Disscrão mais os illustt·es deputados, que, posto 

Eu julgava, Sr. presidente que pod1a avançar st>jão eleitos deputados, não são taes senão do dia 
estas minhas reflexões, por isso que dizem que não da sua posse: eu .não o entendo assim, Sr. presi
foi deliberação, e sim explicação ao governo : po1·ém dente, c sim que feitas as eleições, e gual'dádas as 
como quer -que seja, cu jámais me com·encerei ror disposições das leis, o deputado pela simples eleição 
qualquer deliberação, q~e não tenha? sello~ajusLtça fica ipso facto deputado, e na investitura dos pode· 
e da razão, obedecerei . a essa · dchberaçao, como res da nação, _não competindo á assemhléa mais, do 
deputado, como subdito; e cidadão brazilciro, porém que rever o seu diploma, se está ou não conforme á 
jámais me convencerei de boa e justa, uma vez que, lei, c por comequencia empregado legitimo, . c 
torno a dizer; não traga o cunho da justiça e da com o direito de seu subsidio. • N!nguem é tal, por
razão. As instruccões são anteriores á constituição, que toma posse: mas-:sim toma posse, porque é tal. · 
lo~o a legislatura ãntecedente é da assembléa consti- A questão não importa a menos do que dar, e ti-
. t'umte, e não a das · instrncções. Diz-o parecer, c rar fazenda : portanto a · çamara decida -como·. en.o 
dizem os Srs. deputados, que o sustentão, qun t·sle tender de justiça, ou eqllidade, como disse o Sr. 
subsidio é pro _ labore. ct. onere : eu perguntaria aos Li no Coutinho. · _ 
illustres deputados o que preferirião, estarem aqui o SR. So_UZA Fíi'ANÇA :-Ao governo com_pe_ t_e pa- · 
reunidos, vindo de suas casas nesta cidade, e com 
todos os commodos, ou andar viajando, _ fazendo gar aos Srs. deputados. Vendo a eamara que ogo
escalas, _ soffrendo_ arribadas, e todos aquelles in- verno se via embaraçado na. execução da lei; apezar 
commo'dos, que se experimentão andando fóra de de háver ID'lilcs Srs. deputados, que querião, que se 
casa, _com · crescidas _despezas, e riscos até de vida 't dissesse que . 0 governo executasse a lei, a camara 
·· Estou certo que preferirião _estar aqui : ~as a resolveu de outra ll!.ªneira. · .: · _. 

isso não se attende! Perguntaria lambem se é p"ro Esla explicação, que a camara fez; foi . simples
làbor~, et onere, que sa pagarão 100$000 réis mensaes ~ente em resposta ao ministro a respeito de . um 
áos deputados, ~ue comparecerão nesta côrte antes negocio, que era duvidoso; e disse a camara que 
da . installação_· da assembléa, e se tambem é pro não podião os Srs. deputados ·vencer senào depois 
la]!_qr.:e, et o·nere que se paga aos deputados com parte do dia do assento, e que o subsidio se vencia nos 4 
de . do~nte, e ;qué não comparecem _ nas sessões "1 mezes, deixando á . discripçã.o do ministro o pagar 
Aq;felles percêberàô mai!? de sete mil cruzados, e corno podesse. J:»od1a a camara obrar de outra· ma~ 
os -que · passarão tantos incommodos, e que nenhuma neira 'l Pod!a dar outro parecer t · 
culpa tiverã~ na_ sua demora, percebão 200, e Eisa questão.: ninguem certamente duTidaráqu9 
ou nos OOOS · mil réis, para subsistirem 8 mezes a camara obrou conform~ a lei, e com a dignidade, 
nestá.côrte 111 · _ _ que lhe .é propria. .. -< , - . _ -· · 

·Sr. presidente, -mais igualda<J.e 1!. • Quanto ao Como pois se acarretào argumentos, Pl'escindin-
partir logo, eu laborava na mesíná duVida do illus-· do da questão, e que parecem querer pôr em duvida 
t~e deputado,· que· julgava não dever sabir do Sf-"U a justiça da .detern:iinação da camara? 
emprego· sem ordem· do ·governo; e tanto estava A, camara respondeu o que devia: c poderá agora 
persuadido, que-em, 22 de .. N9vembro do anno pro- toma~ -uma - ~e~iberacão contraria? JJe nerihuma 
ximo passado déi parte ao governo da minha elei- ma"iletra"'·~s~aremos .~~desfazer hoje o que fizemos 
çào, e de que alli n~o tinha meios de verificar o ~hontelll .?-- ·.::' :_; , __ :~.')~: . · __ _ . 
m~u- tr~~sllorte ; e o governo me res_,pond~~ eiu 25! _ __ _ O Sit-_ .yÉI\G~:R!"_à~ :---7~r. p~·esidcnlei é u~a ~ou~a 
d~ }a:neuo do corrente anno que alli me ma rece-) bem clara que_ quem, nao trabalha, nao deve rece~ 
ber 'a·barc~ a vapor, como com effeito alli chegou ber o dinheiro da: na cão. , · -·· -· -· 
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361. 
Tem-se aqui confundido transtornos -de viâgeillr · E'liiuito bom faltar ~ara aquelles, CJl\é-!Dorão na

â?~r::;~~-mcntos de subsidio :. são.· cou~as .muito .
1 
~~~ ~:~u~ ~Í~~i~~f~aJr.ula.rcom· os incommodos; 

. A constituição já prevcnio tudo, quando mando _ E' preciso que saibamos que nós temos juizos hu-
dar uma indemnisação das despezas das viagens ; -~ manos, e não divinos, e apesar de que se não possa 
e um subsidio dos Srs. deputados, para honesta; fnllar contra as delíbel'ações da carnara, comtudi> ' 
subsislencia, que a lei manda dar unicamente pelo ; a camara não é infallivel, corno os concílios. 
trabalho, são duas cousas distinctas:. não lêm liga j Eu queria que se approvasse a emenda do Basto 
alguma. Por iss~ não acho r~zão a alguns Srs .. ~c-· -que l!âo compete a esta camarfl-: mas como 
putados, · que exigem o vencimento do subs1d1o, j uma Qehberação, rtue a camara CD\<IOU ao governo 
quando não têm nenhum direito a uma eousa deter· nos prejudica, deelaré a camara que o governo 
minada só para aquelles que trabalhão. entenda estas instruccões, e assim fica tudo em 

Disserão !llguns Srs. deputados (para vencerem o ordcd'J. • 
subsidio) gue os ~eputatlos ~ão deputad~s ipso facto _ (Fallou um Sr. deputado, de quem não sei o no
p~la ele~çao;_ e diploma :~as, Sr. Presidente! para me. mas que tinha vindo da vílla de Paracatú; e de 
VIrem na o erao deput.ad~s 1pso facto, espe~arao p:1)a quem não se pôde colher o discurso, por não se ou
ordem do governo t I E uma contradic~ao mam- "vir, diz 0 tachigrâplw.) 
festa. os p . s '• n· · · b e Os cargos compatíveis com o de deputado são os ~ ~· :uu E ouzA ·- ese1,ava sa er se a qu s-
minístros de estado i para os mais fica o governo in- tao vei_sa ~obre todos os ~rs. dcpuhdos, ou sobre o 
hibido de empregar, portanto parece que nenhum requenmento do Sr. Galvao sómente. . 
Sr. deputado devia entrar em duvida que aque!le, O Sa. PaESJDENTil :-Trata-se sobre os requcrt-
que estava nomeado para deputado, logo que a lei o mentos tambem mandados pelo governo. 
chamava, deria vir immediatamente: não ficavão O Sn. PAULA E SouzA :-E' lastina, Sr. presidente, 
os empregos abandonados. é lastima, que no ult.imo dia de sessão se maneje 

A lei tem substitnido magistrados; igualmente uma semelhante questão sobre o receber, ou não 
está tudo supprído pelas leis; não ha inconveniente subsídios 1 Como se póde discutir se os senhores, 
nenhum na admini::tração economica da justiça; que não trabalharão, devem receber subsidio do 
devião \•ir, para mostrarem que rcspeitavão a con- tempo, !luc não eslivcrão aqni? E' uma questão 
stituiciio. l•'oi cortamente pouco respeito á consti· ociosa c que não adrnitte discussão. 
tuiçãÕ o deixarem de a cumprir, vindo immediata- Os Srs. deputados, que não puderão vir por legi-

. mente. tima causa, e que não podem Yoltar a seus lugares, 
Não·quero suppôr que fizessem isto pormáo sen- devem ter um subsidio: esta é a questão, mas não 

tido; entenderão assim; mas entenderão mal, pqr· se póde decidir, porque depende de uma resolução 
que o, deputado não exercita outro emprego, senão legislativa, que a este respeito llOS é _vedada pela 
o que está marcado na constituição. constituição; mas como estes Srs. deputados têm a 

Disse-se que a camara tinha tomado uma resolu- seu fat•or a disposição legislativa do decreto dos 100 
ção má: parece que não se entt•ndeu bem, porque mil réis, porque este decreto suppunha que não po
não foi vcrdadJ~ira resolução : como o governo con- díão voltar a seus lugares pal'a a reunião da assem
sultou a ca mai·a, esta cxpôz o seu parecer. bléa, ·não era preciso outra medida legislativa ; e,· 

. Se tomasse uma resolução, então havia de passar ainda mesmo que podiãorequerer ao governo. :c' 

a_o senado, porqu? a camara dos deputados, Sr. pre- Agora pergunto eu_, a camara podia tomar qual
SI_dente, sabe m 111t'! ''"''ll _o seu deve~; conl~cce !JUO quer outra resolução, a não ser ·a que. propõe o 
nao póde tomar dehi.,.,, .. .,;ao! e medida legtslat1v_a, Sr. Basto, que é a mesma~ que propõe a com-
sem que esta Pl!::se pelo senado ; e logo que na o missão 'l' · · . · · · 
passou pe1o serlãôó, ~stá cla.t·o que .foi sua opinião, Não podiâ d~ certo : porque a constituiçãoinbi
que ella deu,r:r co~o tmJla W}~? o sen.a~o. . . : bi~ á legislação pre~ente o· taxar-se o subsidio ;, 

O mesmo .ooveJ.~o ~ao exJolO medida legislativa o alem de que não podta agora, por falta de. tempo. 
o que fez fOI ouvn a ca_mara dos depu~ados, . e Tem:..se argumentado pela decisão tomada: eu não 
S!=JDado .. Se O govern? qUIZCSSC um!\ medida legts}a; fui do VOtO da decisão que Se deu, e ha de existir" 
ttva, haVIa fazer a pioposta em forma !_!a ca~ar ainda uma emenda que propuz então em que que
par~ passar ao ~e nado; mas ~ gov~rno na<? ~e_z Isto: ria que não tomass~rnos resolucão alg~ma; e que se 
sentto-:~ embataçad?, e qmz ouvir a oplmaoe ~a~ deixasse ~o. governo. Foi e~ta â minha,en:ielld~, _e,;::. 
pessoa=> mteressadas . a c~mara r?spo~deu 9 qu in min1Ja opmi~O ; mas não. uve quem l11e _apo~asse, 
ten!Íeu,_ como tambem o ~e nado' e nao foi med da bastando õ votos para apoiar uma emenda li . . .· . 
legislatlVa. . · · . . ... _ , ~-. · ~ · . , -•' · . ··. . • · .· 

Portanto não tenho. remedio se. não estribar-me .A queslao que tem hav~d~ .e _acer~a do su~si~JO, 
sobre a opinião da camara, porque não póde haver mas .o. que.a camaradecidiO nao f~I- -~- que~tão do 
duvida que foi legal~ e neste sentido adoplo a emen- S!!bstdto, f~l t'espon~e: ao gover~o. Por conse<JU~J1-- . · 
da do Sr. Basto, porque· nós não podemos f31z~r cta pela l~I está. decidida a qucstao.. . •:' . -•···. - • ••• 
uma lei para nós. á tal respeito, p9rque a constitui- •. A camara não póde~ar,r.ar o seu subs1d1o1 porque-. 
cão' o prohibe. . . • .. .. -. ·. · .... _ .. · . . . . . a constituição o inhibe, e inhibe _·muito bem, pois 
• ·Portanto .a não passar o parecer dá commissão, nào. devia deixar para uma legisla cão;,' em qué podia 
adopto.aenienâa_doSr. J3asto,porqüe· toCá nos fuu- haver quem .taxasse por. poueobno •.•. ou . ta~v_e:t:. de 
damentos d() mesmo parec;r,~ ~ ~-ê .c> __ ··•--•-•-. mais._ J>or isso não quiz a c-onst~tuição deix~r ~~o;~~ 
·o· SR. PimA CAVALCANTI·.:. ':j)ísse.~se'·tf~!'l>,os .. ;de~ a1çada da ~egisla~ão interes~ada_,:._Y1em.meslll.() a:ca_..,. 

·Itn'ta<l;os.devião vii•sem ser~m-ch~Ifi~d{)"~{;p_o!que,a: .mar~ podtatomar uma ?-ehberaça~ ~PP()S.~ a toda~ 
const1lmcão os_ manda reumr : mas porquQ,ecque os as le..!s·. Por consequenma nada m~!S .t..e!Do~ íl~~fa.z('r, 
dep,utado:s não vierãq? ... Pórqu_é · não seJiJ:l~a. feito ~e. na o adoptar a em~nda c~ Sr. AJ:ll~l?J!~~~ -··•· -. _. •· 
a es~lhil d()s. senadores. . ... 'i "' - é""' _.f ·· · . F,echem-se estas dJscussoes, -em que talve~ appa• .'-" . · . ·. . . . . .91 . -
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recão mais· ídéas, · <IUe não devião aqui ter appare"' 
cido ..• (Apoiado geralmente.) 

· O SR. BAPTISTA PEREIRA. :---Sr. presidente, deixe
mos de ventilar a questão se devemos receber mais 
quatro, ou seis. pataeas. Se vamos pelo systema de 
só receber dinheiro, é vergonhoso. Não qneíramos 
perder em y~ momento o qtte temos ganhado em 
quatro mezes. (Apoiado, apoiado.) 

O SR. PRESIDENTE. julgada a materiajá discutida, 
e retirando-se os Srs. deputados supplicantes,como 
tambem os que se achavão em iguaes circumstan
cias, otTereceu á vo1ação a emenda do Sr. Al'aujo 
Basto; que foi approvada, ficando prejudicados os 
pareceres, e a emenda do Sr. Uno Coutinho. 

Comparecerão os St·s. depntados, que se tinhüo 
retirado. 
, O SR. PIRES FEnREJI\A leu o parecer da commis
são de comrnercio, <:igricultura, industria e- artes so
bre o ex:Qºsto por Fulgencio Chegaray, cidadão dos 
l~st.ados-Unidos, agente de uma associação cstabe
lcetda em New-York para a exploração, e navega
ção do rio das Amazonas por barcos de vapor, con
cebido assim : 

<C PARECEI\ 

<c A commissão foi de parecer que nenhuma re
solução se póde tomar sobre este negocio, emquan
to não passar a lei geral, que deve regular a admis
são de emprezas de.;ta natureza, sobre o que ha já 
ncstc1 camara um projecto, que passou por la dis
cussão. » 

O SR VERGUEJRO pedio logo o adtarnento, e, posto 
em discussão, disse 

O SR. TEIXEIRA. DE GourllA : -"Eu creio, que seria 
muito conveniente remetter isto ao governo, para 
quB examinant1o praticamente informo á camara, 
afi1n de se tomar depois medida legislativa, estabe
lecer um privilegio exclusivo na fôrma da consti
tuição : mas a não passar esta idéa, parece que de
v.e ficar adiado, porque tendo de ir ao senado, não 
se póde decidir hój~. · . ~····. ·· 

TodÓ o inventor :que. otreree uma machína, deve 
mandar· um modelo, para que se veja trabalhar, _ 
afim de se conhecer a utilidade della, porque não é 
has~nte dizer que-laes40e taes rodas daráõ tal e tal 
monmento; não -se póde calcular este movimento 
por um papel pintado; pódc ser qae na pratica não 
desempenlie os fins; e como se ha de dar uma pa
tente á machino, se clla não premtche os fins? 

A patente é concedida em utilidade publica; e se 
ella não preenche os fins, qual será o motivo que 
nos mova a concedcl-a? 

Estes negocios não se decidetu, pelos bonitos; 
mas sim pela utilidaue. E' pois preciso qtte se veja 
trabalhar a machinn. 

Portanto a commissão uão }lóde dizer, senão· que,,, 
apresente o modelo, e que o seu inventor venha 
tra~a!har. De out1·a sortP. me opponho a qualquer 
dectsao que a camara tornar. 

O Sa. FRAXCA :-A constiluicão garante a pro
pt·~edad~ do ci_dadão; a invençío de qualquer ma
duna, e proprwdade; se a sua descollerta não 
presta, tem uma propriedade que não presta, e é 
seu.- o prejuízo, se a tem. boa, elle tirará vantagem 
della. 

Portanto não ha nisto nenhum incónveniente. 
Fa11ando sobre o adiamento, estou por clle porque 
nã~ pódc deixar de haver uma 1·esolução a este res:
pelto, que tem de passar por ambas as camaras; e e 
para o que já não lemos tempo. 

O Sn. CI..EliiENTE PEREIRA :-E' necessal'io que não 
consumamos muito tempo om questionar. A ma· 
teria .está adiada por sua natureza, porque estare
solução já não póde passar pelo senado este anno. 

Venceu-se o adiamento e que ficaria fecl1ado em 
secreto. 

O Sll. PmEs FERREIRA leu mais o parecer das 
commissões reunidas de minas e bosques, de com
mercio, agricultura, industria e artes sobre a repre
sentação, memoria o risco da nova machina de mi-. 
nerar, que Francisco Baiier apresentou a esta ca-
mara, nestes termos : ~ 

«PARECER O ~R. _F_RANÇA. :-A propriedade é ~arantida pela 
const.Itutçao ; e, uma vez que esta mvenção é do 
apresentante, não ha nenhuma duvi~a que é tão boa, « A commissão foi de \)arccer~ que nenhum in-_ 
como nque cada uma tem em sua casa, ou outra .conveniente ha em garantir-se ao referido Frederico 
qualquer propriedade. Baiier a propriedade de sua invencão, até que uma 

E' P.Orém precisa uma pronuncia a respeito desta lei· fixe o tempo e os privilegias que lhe devão com
propnedade, P.Otque vendo a c_onslituição não tenho .pe. ti··. r. ; ou se.lhe. conceda uma rem. uneração pecunia
nenhu!Da duv1da para que haJa uma resolução de a ria -na fórma que determina· o art. 179 § 26 da 
garantJ.r;, e pôr em col>erto de roubo de outro · constittúção. >> . 

qualqu~~:; · • -- .•. ... . , . • ..• ·. . .·· · Ficou adiado, e determinou-se •· que fique tudo em !- ::· :t;::{la~:a. issó p~ciso. s~bet se, é à in_yénÇão.propria, segredo e lacrad9. . 
.' porque: pó4!L.se.r de. outrem, e _que este homem a o mesmo senha!' leuest'outro 
.• ·apresenttúQiné:i sua; é necessario ver pela'pratica 
;_:~.se.~pre~li9pe os . .fins. -Porque s_e lio11ver alguem. que · u PARECER 

,,, ll,·'te~h,~~~n.ventad<fi.t} mostrar que é proprietario,de- <t A.com.n. 1is~ã. o.ec .. cl.-e ... sia.s.·c.t_··.ü;~·bxa.m.·.· · 'irian. do attenta.,.. · 
: ;;"V~J!I':>s' ~arantir ~-~~~ lt sm~;p_ro~riEJdadE'J·:· Portanto · .. ~ , 
·• ;o; parecer da commJssao ·esta·:aa. confornudad.e com mente a .indicaçàod"q.~Q.l§stre deputado ,o Sr.Maia, 
·: ó?:q~e~ip.~~~a· aco~ti~~içao,;' :·:··:~' ··••·· '?~,_· .·:. -c < prop!lndo .s~re91!!~~·~~-.;~~nhece~ças e diJ;eitos_pa-

·
·. : : DP~.'§~'.~\.C .. LE_nrn._.·: P.E .. ~. Elll. A.:- Qltanilo se.Ja. _n,co,·· .u. ".·o ro~hlaes,_ ~ .d~;·p~re~ll.l':~,q~e- _se pã()"'lió.'!~ regul~r o -.. ·- 'ti" ·· · .. . . • · . obtecto .. 1Dd1~do sem -"'-esc1areCimento~; e :por.1sso 
-. Ei:!r.:.e,~et:~\ 0~ ·na~. "'f1s!~s: que, tomando-se mna reso~ julga necessario que se diga-'aó iuinistro da justica 
:: u~~._:.~tt_~~ss~:pa~s.a~.por ambas ~s ca~nãras: mas que ex~ça ar. mais ·térJ;ninantes ordenseaos bispôs' 
OJ{~Q~~i ~~o P?d~ pa~s~r, Pt:Ç0 q:ue ~eJa.!ldJa~cp_ara.~~ e ordina_rios das __ di9Ç~es do impeFio •. pãra que in: 
;-~.}-~P mn ~p~r~ec~~r~•tP~~meira reumaQ. ·. ,•···•·· : o': -f()rmemsobreJas,~di!}t~I,,çonlleçenç!is'~~!:idas .aospa~ .. 

O. S~~. Ll!lT() .• Cç,~~H().:-Eu me ~op_ponho ao,:ad1a7 _J"OCh';J~;:.~,:'<9'm~s ~r~staç~es es~\)el~~~~a.s.''Jl(]!õ_uso~. 
~ento .. ()J~a!e.«!~~ titzq.~e. a comm1ssa? c9t\r~s~a ~~. ~~~.'!l~~m:~,c~~~ -'11~a~d~s fie,gue~~!l~~d,e,s~us:res-

. !laOJ:>óde ~J.~_da.uhhd:a~e da machin~• · ,_,,:.,;,·:,''?:.C .. P~~!~~p · IS adgs:~.prelasiaS':;sendoi\pr-esentadas á 
·. · D.e r t~:c~o,- colllo ··póde aJ u1zar-PC> r -pap~li>!~.~~~m:.:;·~~h-~ · ~.\lta~os as requeridas iÍ!fonnaÇOês,-, 
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SESSÃÓ~1EM '~IDE~rSETlminuf DÊ 182G4 :t:-,' a6~~'Ii 
que na fulura sessão serviráõ de bases para :~ .i~~~ -~- pr;~ões de tal omcio," g:ue aliás é indisP~nsli~eÍ -
lamento indicado o " ' ;;: • " ' c ~ : " ,.- . para a sustentação de. sua lãmilia. ; " . " ". 

- _ « Declara. eo~tudo a commissà<l, ~e }lOF _oradé- _ u -2.• Que se exijãodo mesmo tribunal as repre-; 
vem fi~r em vigor,os costumes leg1t1mam~!1te es- sentaçõ_es feitas sobre duvidas de demarcações das 
tabelecido~ <· . . -- - ditas sesmarias., e consnltás a este respeíl.o, ns quaes 
_ « Paco da camara dos d~pulados, 5 de ·Setembro serviráõ de esclarecimento á sua memoria, que· o 
de 182t>.-Marcos Antomo tk Souza.-Romualdo supplicante está fazendo e tem de ofierecer a esta 
Antonio de Sei:r:as.-Jlonsen-hor Pizarro. » camara. ' 

·a: Pe_ço a sue pressão da ultima parle do parecet.: << A commissão não deu direcçào a este requeri-
que diZ-:ficando em vigor os r.osturnes.-0 depu- mento que julga não se dever deferir, já por inepto 
tado Souza França,,, e illegal quanto ã primeira parte, já por intempes-

Posto a votos foi approvado o parecer com a tivo quanto á segunda. . 
emenda. « l'aco da camara <!os depul.ados,em 30 de Agosto 

Lerão-se mais os seguintes de 182li".-José Ca-rlos Pereira de Almeida Torres.
Luiz Paulo de Araujo Basto.-Luiz Pedreira, do 

« PARECERES Couto .Fcrraz.,-Foi approvado. 

11 A com missão mixta de constituição e guerra, « As commissões reunidas de justiça e fazenda 
vendo o ollicio do ministro da guerra datado de 29 examinarão ns duas representações dos omciaes da 
de Agosto ultimo, em resposta ao que de ordem secretaria do governo da província da Bahia, quei
desta camara lhe foi dirigido a respeito de Candido xando-se do que tendo o aviso do 1<> de Agosto de 
Germano Padilha e outros militares da província 1808 estahelecid~ a,·ultados emolu~entos ~os pas
d~ Per~ambuco, que se queixarão: I o de não terem saportcs,_ portar1as e passes dos navu?s nactonae~ e 
stdo confirmados pelo governo nos postos a quo estrangeuos .que s~ expedem, pela dt.\a secretana, 
foram promovidos pela junta do governo provisorio' conforme a l~hella Junta no mesmo av1so, fora logo 
da sobredita província. e propostos pelo comman- nelle detcrnunado qu~ t!sses amol~menlos se. re
dante da divisilO do norte, que esteve empregado na mettessem _para esta corte em. proveito dos offi~JaC's 
campanha da Bahia; 2°. de serem conservados nesta da secretai'Ja de estado da marmha, sem ~tt~nçao ao 
côrte sem se ·lhes permiltír o re"resso á sua pro- trabalho dos representantes qu(! consttlutdos para 
vincia. t> o serviço da nação não devem tl'nbalbar para o be-

« E• de · poret;er pelo que loca ao I• caso que 9 nifici~ particular de ernprega~os de outrareparLição! 
governo tem nutoridadc de confirmar ou deixat• de mo~trao pelo~ documentos JUntos que est~ arrecn: 
confirmar as propostas, ainda quando tivesse havido da«;ao produ~lO . desde.~ a.!'_no lle_1808 alo 1820 so 
exercício, conforme a disposicão do decrelo de 27 pela. secr~taria da. Bahia ~.1928500 que forào .re
de Setembro de l'i87 e ordenl de 2B de Maio de mett1do~ a secrctana da marn~ha, e que fican~0-1!1~ 
1795. ' · terromptda a cor~espondenc1a daquella provmct~, 

• E no· que respeita ao segundo caso, sendo os com esta no segum~e a~no de 1821 pe~os aconte~1 
supplicantes militares, póde 0 governo conser- ":lentos que occorrera~,_ e mandando a JUnta J>rOVl• 
val-os· em qualquer ponto do imperio em que são stonal do_goveroo al\1 creada rec~\her ao cofre da 
ou forem necessa.tios. ' U~esourar1a geral e~se prodncto ate 9ue fosse resol-, 

«Paço da camara dos deputados, lo de Selembro v1do a quem d~VlB'>pert~~~~cer, assim se ob_servou, 
de 1826.-'José Mno Corttinho. _ Lucio Soares achando-se n~d1to ~pfre 18.829$960 produzu~os até 
Teixeira de Gouv~a. -Fra11sísco das Chagas Santos. o fim dei~, .os quaes Sua Magest~tde Imperial por 
-AntonioFrnnciscodePaulacHolla'lldaCavalcanti sua portana d~ llde _Março do prese!lte anno man
de A lbuqu.erque.-Raymtmdo José da Cu'llhctJJ attos. dou ~nlregar aos omet~es da ~cc~etana d.e estado da. 
-Manoel Antonio Gal-váo » marmha em conformidade do Cttado aviso. do lode 

· Agosto de 1808; concluem finalmente pedmdo que 
«A comrnissão de fazenda examinou o projecto esses emolumentos lhes sejão applicl.ldos, por deve

de lei do Sr. deputado Xavier Ferrcit·a, para se co- ren1 pertencer de justica aos que trabalhão no cx
brar em dinheiro o quinto dos couros na pro,•incia ·pediente de \aes passaportes, portarias ,e passes, e 
de S. Pedro do Rio Grandtl do Sul; e é de parecei' -em · altenÇão . ao pequeno ordenado queorli -P.~rce
que se imprima para entra1· na ortlem dos trabalhos b"etn;" e pedem mais que na organisação,geral dos · 
da camara • ordenados dos , o filei acs. das .· secreta~ili~tcie ;~tad~ ·.· •. 
br~ PJ'Jo 1~6~~~~aa~~!td~~~jafeo~o~~a3 /:a~~~~m- sejão elles. igua~mente •. conte~npl~tios; ~pprL*~9.i 5~.t, 

.- menor ·o. expedtente e o _traballí(fdasecret~a_- ;4~.> 

1fe~i~~-A 7~}~~~~f::i~~;;çai~:: . ~:J~~rd~:Sf1et~; um~~ ·&:?~~a~f:l~l:s~;~~~~~~·z '~~~~<fe;-~i~~f~{~~f~-~' 
zende Cost.a-.--J.oáó Bái:tttio Jruni:; • . )l-Foi appro:.. meu-a VlS~ -IDJUSta , a;: .~Isposu;ao· .. d.o -.preclt.ado -. a,)'lS,o~ ,i 
vado. . . . -·. , _ .. ···. .· . . .. · em que. põe uma cont~ibuiçlu:;~: ao'êommer~i.o na1.ex~,· : 

<< A com missão de J>etiÇões • vio o requerimento _pedicão. dos _despacli'os dos nilv.io~, não ém,pro"veit9-
de Alexaildre}p,s.é do.~ P~ssgs H~rcul~no~ pelo qual da :~tacão, mas deoffi.ciaes da sécretaria dámli.iijina; : 
prete1_1de as ~~gumtes:, . Jlr?yt~encms,: .: < - - e ~-~m~: contribuição que . deita ~a.:gr;ag:cie·~ij~.Jljà·.:•~l!l ' 

« \c.~ Q-ti"~:~e pcç8 ao desemba_~go _-do paÇo ordem tod~.'· . o ~· ~IDJ?erio, calc~land'fs~ e~l..i:!/~u,e):'~nd~ti;i,s<f: ; 
para ,,!lilsp~oder a. execucão .. do aLvará de 25 de Ia- na -provmc1a da · B_ah1a desde·. o "; anuo de:n.SOB-até,:-. 
ne~ro· de "'~~ ~!':parl~ "que d~~r:mina:creação d~ ··~~-;na,ó -podeppo~ém _a~ :~o-~~l~Q~ :<lat~~~$~Z:: 
Juizes , .. de ~~m~~s •. -v1st~, q~a ten~o· . o. g~verno .e ·~Ç!l! f ~~g';lr!J - ~em , .~ber P.I_:!I!Ie!ro 9E-~k fQI ~)ef_OU'; 
~t.a·.-~~B;!~i~u~pendtdo ·. a C(}l1~esS(to, .~.a.~,;w~s~~.s . ~~de:~_, regl,a · q\J:~, e~tabele~eu · ~q!J;~~~.~m~l~rmento~~ · ·• 
sesD:l~~~sj~y~~: a ••fi.çar ;n\}lto ·este·. Iugari:~~qg~~m-~ .. ,~,sp:t,e_: dell ;_ ~~l~ '·tàl . a~pll~a~o,j,: .~~~~~~;:~e, ,e~ped•o 
_o . .,s~pplic.anJe • .n-:sta: cõ~t~: a _6 p~~. 'l:~~~~!:i~~\:,9,~~'::. p~~, ~~s .P~~;nne1a~_: do Illlperi~ ~··:c~tt~;~!~s~t~o~. 1 ~ -~e ~· 
do-se as$illl;~desnecessarta a despeza;:(Juf3~e)f~~;ÇOD(,.:-"~~toJI1~>1~~- ·,sobre o: _<{11.~: ~~dey~~~p.e~~·)DSi:f~ 

~; - · -. ;- : ~., - • • p • : -_ - -: -. -- • ... ~- --.·~-~~<L~~:t~f':_~:;j__:2-;i5-~::::;:·: ~:;:::.;: ~:~-~+ :_-::~._;:.:::;~: .. ~""--:""-' . ·= -.; :--~ - :··, :-- - --_--_, ._ . , - - .... ,.. _ '- : -;. _,._;!=. _ <~ :.-~~---·- .-.~. - --- . - ._ ... ~ 
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truéêões'aó governo. assim co~o de todas ás ordens . fu~'iió"- ii~r~mbàia; e é .de parecer . que, contendo 
que éxistem a este ·respeito. . ; ellàs ·a nécessidad~ de conhecimentos indispensa-

u'Camara dos deputados, 12 de Agosto de182r,, veis :e organísacão de leis agrarias, de que témos 
José da Cruz- Eeneira.~José Ber11a.rdi1uj Baptista tanta ~rencía. nenhunla razão se offerece para quê 
Pereira .-Antonio da ·silva Telles.-Antonio .Au- se não peçã_o as informaçõe~indicadas. . . 
gusto da Silva.-.illatwel José de Sou::a França.- u Paço tla camara dos deputados, 1 de Setembro 
José de Rezende Costa-.-Ni(;(Jláo llerrera.-Joa- de 1826.-JoséBernardino Baptista Pereira-D.M .• 
q_uim Gonçalves Lerk.-João ·nraulio .Mtmi:::.»- A. P-ires Ferreira.»-,-Foi approratlo. 
Foi approvado. « A commissão de commercio, agricultura, in-

« As commissões do legislação e de justiça civil dustCia e artes examinou o rcqueritilento de José 
e criminal examinou a representaçã~ do tenente-co· Lopes Pereira, em que pede uma sesmaria no lugar _ 
ronel Luiz José de Gouvêa Freire na qual se queixa indicado no mesmo requerimento; e . parece que se 
que tendo impedido no transito da chancellaria_ uma devo i~deferir por não competir a esta camara o 
nulla carta de arrematação, que de suas proprieda- conceder sesmarias. 
des fizera Luiz Antonio da Silva, debaixo do sup- « Paço da cnmara dos deputados, 2 de .Setembro 
posto nome de Domingos Vieira Cortes pelo juizo de 1826.-D. :d/. A. Pites Ferreira.-J.oi'éClemente 
dos moedeiros, em virtude de execução que lhe faz Pereira))-Foi approvado. · 
sua sogra Dorolhéa Francisca das Chagas, no mesmo « A commissão ele füzcnda examinou a indicaçüo 
dia .12 de Maio passadn, em que foi desimpedida e do .Sr. deputado Castr<J Silva, em que Jledc re . man
transitou a dita cal·ta, aquelle arrematante reque- de applicar a disposição do decreto de 16 de Abril 
rcu a posse dns ditas propriedades com arromba- de 182l.ao producto do· páo-hrazil, que o go,·erno 
mento de portas sem qu~:> primeiro fosse elle reque- mandar. expat·tar da prO\·incia do Hio-Grande do 
rido conforme o disposto na ord. liv. 3°. tit. 1° Norte, ou dar-se-lhe logo o valor de .lOS réis por 
§ 9° e tit. SG in pr. allegando para o comegnir quintal, que dalli se exportar: c é do parecer que, 
mudat1ca e au>encia do su pplicante de quem nin- liendo _ a · p rovidcncia que pedo o Sr.· deputado da 
guem dava nollcia, quando ao contrario se prova attribuição J)O poder executivo, não é por isso ma
pelo documento Jl· 1 que no dia 14 do mesmo mez teria de deliberação desta camnrn. 
de llaio ellc fizera o deposito na thesonraria do des- << Paco da cnmaril dos deputados. om 31 de 
embargo do paço ,para a conccs~ão da revista da- Agosto de 1826.-Jusé Bernardino /laplisla Pereira .• 
quclla cnusa, queixa-se mais de que ao referido ille- -Joáo IJravlio Altmi=.-Nicoláo Jlcrrcra.-•ll a
gal pt·occdimento se accumulára ontro ainda mais noel ele Souza França.»- Foi appro\'ndo. 
escandaloso de se apossar o an:emalante de todos « Queixa-stJ Estm1isláoda 1\ocha Vianna, da -pro
os bens moveis que se · acharão nas casas. preciosi,. viucia da Bahia, contra o ex-presidente Francisco 
dados e papeis de importancia que continhão os par- Vicente Vianna, pelo llaver pr·eso sem . culpa for
tículares de sua casa, fazendo de tudo inventario, e mada, n1andando-o arbitrariamerll<? para bordo de 
con&ervando-se na posse delles por todo tempo das uma presiganga, d()nde fora tirado para servir nos 
férias de- paschoa. c só no fim dellds os fizera re- navios da guerra, onde ~c acha ha muitos mezcs, 
mover para o deposito publico · para . occultar· o depois de tet· esttido prc~o longos m!!zes. A com
espolio. que l1avia, e dar causa ao roubo que se fez mi~são de constituição não p6deintcrpôr o seu pa
no ,mesmo deposito: que recorrendo e~ tão o sup- cer, sem que seja. préviamente informada pelo go
plicanle desses procedin1entos. para a relação tivera vemo tíceica de taes violacões; e por isso indica 
provimento pelos accordi1os n. 2 e 3, que mandarão que so peção informações. • . - -
t·estituir tudo ao antigo estado1 por se ter mandado cc Paço da •::amara dos deputados, 19 de Agosto 
passar o mandado de despejo com arrombaménto 11<"1826.-Josc Lino Coutinho.-Lucio Soares .. Tei-. 
anles de se ter precedido a posse que devia o arre- xeira de Gouvêa.-IJernardo Pereira cde Fasconcez: 
matante ter tomado por virtude de sua carta do ar., los.»:_l!'oi approvado. 
rematação pnra como proprietario empo~sadore- t< A' coinmissão de cómmercio, agricultura, in-
querer 0 despejo pelos meios competentes. · . ' ·· .. _. . dustriu e artes foi presente-a petição de João . Luiz 

Pede portanto a esta camara que,éstando prova- Torres e Bento 1\{anoel Rodrigués~ em que pedem 
dos pelos referjdos · accordàos a illegalidade e vi?-: uma sesmaria no lugar indicado na mesma petição; 
lenda dos procedimentos relatados, se imponha ·a .,:. como não compete a esta camara o conceder ses
pona da le_i con ~ra os pel't-urbadoresdo socego P'l...: · ~narias, julgil a commissiio que s~ deve indeferira 
blico pelo dolo e· maUcia com que os · requererão e pretenção do supplicante. .;:·- .-.. . ~ 
ex.ecutarão, io,q~nisando ao_ supplic~nJ13 de todas « Paço dacamara dos depüt<~dos, 1° de Setembro 
~s . perdas e dartl!lOs ,e. p~ejuizos. · · '- · de 1826.-D. AI. A . Pit·es'Fcrreit·a .• -José Clemente 
.« A commissão:é de pàre~~r que ~ impOsição de Pe-r.~ira.»--:Foi. approvadO; - .. _. · · . . · 

penas e condemn_ação de ind~ml_li~aç?es .P~didas, --' .:O Sn. SEcnETAR.lO: CosTA AGUIAII._leu os segui~tes 
são da comp_etencia d~ poder.,. JUdJ~l~no:- acque~~:se ~=:;,,>~ ;;-· - <:· -{ .. ~ :. . . . · ._· · . . ·. _ 
4eve recorer pel~s meios que as le1s prescrevern:"''' _- ' · ,, . _ --_ _ _ _ , ::;.t:;· ~~f.:JCios . ~' _ _ i< . .· 
·''-':" · Cam!lr~A_~!s -~eputados, 2 de Set~~l!,~.~~c!~: 1826~ :~·~ -' <tlllm:<(r Eim~ ·'sr~c ~{) rde.Jt:a-i:Iie ,oi sepado que . 
-~~ nt()1lso . â!I ·'St-lva Telles~-,..A.ntonw _.:~tt9'U$~o .. ,da pãrticipe á v.~· Ex,- párlj:i,o · fa,zer•pres~!J.\e:.,:.á _ c~~nara 
- ~,~va.~_L~t-z · P.aulo ~e- Arau1_0,: /!~to~. : .J!.~~ :; 8,P-: dos deputados, qu~ · :SüaJtlàge5tad~ _:_1fop~i"i!t:! . sanc~ 

~~~1Ii,~~f~~~~m~~~~~~~.;s~~~Ji~ $Wld~;~~if~!~~{;~!t~~~ .· 
P_ erel.· ra .... ' ._e __ m· · .. q _ue_;p. ro11o_e_. se_ .. -.. ~_eç. !i :! _~ ___ ·_:. g· · _.~'!_-. _. e· .... r·. n~_ o_ r1sc. o_.. ,-, .-.~--!J_ . ~!l_. __ .e,'FI_ .. -. ~.:·_.Lg. u~r·.·.d· . _e ã_._ •. _:_._:Y __ ": E. ____ x_~_ .. __ P __ a __ .-ço __ , _ ._'-_ ~P_ •... ·_,_:_s· .. - ~. _ll __ a __ -.~.~.- -.~- ~~-~ 5_ ._· __ ,de_._' · da -pout~do -B,.~~J01 . _a formaçao «;to d~·PQ~te · ~e Me.;.; ~e_t~~b~~-:~~e)S26~ . • ; J?ao . - A!tto,~w- ~9,dt;'9-~, ;;dc c 
rity~'a co~ren.•.~ne,1a;4a . no-va. d1fecça9 :á ~s~r~~a : d~ C~~v<!-JliQ..': ~ , ,~r; ' ~ose R1cardo-.,da . C()~t~;;~g1llar ,d.~ 

~ - Minas' e :o _pla~o ~e ponte e a\érrado~do- lúgar élía• :Aiídtad.a~ » ' :'\ ' 1 - · · • · · · - -· , . ·· .· : 
~ ·-- . -· >. . ... . -_. '·,- . i. - ' - • ·.:. . • . . . . · : · ·. . ' ._- ' • ' -_ . . - •, '. ' : __ -.,:_ > .. . . .. . 
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·.':·>,,SESSÃO--:Etft:5\~~:~~~~t~~itej'· ntf:·~s~:~~'.::.,:~-~·---=:-/: ·:i6~ :,-
« Illm.e hm. Sr~.:.;.Renietto . á - V. : l:x •• pal:a : s~~- sobreeste :assu~ptó.' 'O ;·q~e plll"ticipo_ á · v~ . Ex.,. 

presente á assembléa geral legislativa~ o decreto' para -que seja presénte áS; H , .o .Imperador. --_ -_ 
m~luio relativo ao , direito de propriedade; em que ·Deus g\1-arde a · V. -Ex. Paço da camara dos_ de-
o 101perador consente. : . •- .. · , ,_ · .·· . .: , _ ; putados, em·5_,de Setembro de :l826.-Sr. Visconde 

« Deusgúardeá V. ·- Ex.-. Paço, em5 de Setembro de -.Cara'\-ellas.:.;....;rosé -•~ícardo. da ' Costa -Aguiar-de 
de 1826 . .,.,..Jo3e · Felicia-rw Fernandes Pinheiro.~ Andrada. ·· . - ·· · · 
Sr. José Ricardo da Costa Aguíár de Andrada~» . nim ~ e 'Exoi~ Sr . .......:A caínara.·dos dep~tados, ha-

« Dloi. e Exm. Sr . ...;..Ordena-me o senado que eu vendo de deliberar sobre a proposta de um ·dos seus 
participe á V. Ex., para o fazer presente ã camara membros, para que se regtllem por -uma tabella as 
aos deputados, que o mesm-o senado; conformao- conhecenças e direitos parochiaes em todos os bis
do-se com as resoluções "~omadas nessa,.camataso- pados do imperio,- resolve~, de conformidade com 
bre as despezas da vaccina; devassrufgeraes de re- o parecer: da · com.missão de ecclesiastica, que t~elo 
sidencia e dispensa de seis mezes_' para a apresen- intermedio de V. Ex. se solicitassem as conventen
tação da decima aos magístrados que; a merecerem; tes ordens aos · bispos e ordínarios das dioceses 
acaba de enviar as ditas resoluções ·á sancção de deste imperio, para que informem sobre as conhe
Sua Magestade I~P,erial~ ~ . . . · cenças e ou\ri!S prestacões es~belecidas · por eost.u-

« Deus guarde *~·"Ex. Paço da çamara do se- me em cada uma das fregueztas de suas respectivas 
nado. em 5 de Setembro de 1826.-José Antonio pre1asias; devendo estas informações ser ·apresen
da Silva Afaia.-Sr. losé Ricardo da Costa .Aguiar tadas na mesma camara na sessão futura, para que 
de "Andrada~» possão servir de bases ao regulamento projeétaao. 

« IUm. e Exm. Sr.-Reml)ttendo â v. Ex. um O que participo á V. Ex., pàra que suba ao conhe
um dos dous autographos do decreto da assembléa cimento de S. M. o Imperador. 
geral legislativa, que proporciona o meio' d~ poder , Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu
ser eflectivo a todos os habitantes do império do tados, em 5 de Setembro de 1826.-Sr. Visconde 
Brazil, o benefiéio do § So do art. 101 da· constitui- de Caravellas.-Joaé Ricardo -da Costa ..4guiar de 
çlo. tenho de communicar á V. Ex., para ser eon- Andrada. · 
s&ante á mesma assembléa gerallegislatl\'a~ que no lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados. con-
mencionado decreto o imperador consente. fit·mando a indicação de um dos seus membros, re-; , 

c Deus guardo 6. V. Ex. Paço, em f> de Setembro solveu que se reeommendasse ao governo de. S. M. 
de 182EJ.- l'üconJe àe Caravellas.-Sr. Jos~ Ri- o Impe1·ador. haja: de- tomar em consideração as 
cardo da CosLa Aguia-r de Andrada.n-Ficóu de queixas que se têm formado contra o aclual ouvi
tudo a camara inleirada. · . ·· dor ~a comarca de Itú; desejando a mesma eamara 

• Ulm. e Exm. Sr.-o senado me ordena que eu ser mformada do resultado desta. recommeadação. 
participe á V. Ex., )!ara o fazer presente á eamara O que participo á V· Ex:., para que suba ao conhe-
dos deputados. que.'Sua Magcstade Imperial sane-_ cimento de S. H. o lmperaaor. · . -
cionou os ptojec,os de lei sabre os dias de festi"'' .. · Deus guarde a V· Ex. Paço da camara dos de
da:de nacional, sobre os eons~lhos de guerr~ feitos putados,em 5d~ Seremb_ro de 1826.-Sr.-:Yis!!onde 
aos otDciaes-genernes e sobre as cartas dos . a\um- de- Caràvellas.~osé Ricardo da. Çostu . ·i ·guiar de 
nos da academia medico-cirtirgica; e as resoluções .Andrada. ~ ,:- · - -:- · 
sobre Ioaquim da Silva Girão e o desembargador Illm. e Eim~·;sr ....... Levando ao conhe~iâi~~to da 
.João Cardoso de Almeida Amado. carnara dos _ deputados, o officio de . V~- Ex., datado 

c Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 5 de · hoje, e o autographo do decreto da assembléa 
de SeteDtbro del826.-João ,4ntonio Ródrigau de 'geral .legislativa, ,para,•'.toruar effectivo a todos os 
Carva.lho.-Sr • .José · Ricardo da Costa Aguiar de 1\abitantes do Brázil, ó beneficio do§ 8<> do art.. 101 
Andrada.» •. da ·constituição do imperio. no IJ.uaf o imperador 

Por ser o ultimo dia da sessão, antes de se .le- consente, flcou a mesma eamara mteirada e me or-
denou:que eu assim o ~communicasse á V. Ex. · 

van\ar foi lida e approvada a ac.la da pre~~11te~ .· . Deus gü~ude a v •. Ex. Paço: da camara dos de-
O SR.. PR.ESIDE!II"TB 'recommendou aos Srs. de(JU~ putad()S,;em 5de Setemllro de 1826.-Sr. Visconde 

tados a obse"ancia do art~ 1° do , regimento: e le- de:~ (!arayellas.-José Ricardo da. Costa Aguiar de 
vantou-se·a sessão -de~is das 3 horas._-Luiz Pe-. AndrtZdâ. · · ". · · 
f'eira 'da · Nobrega de Souza Cou.tinho; presidente., :' _;:.]11~. e Exm. Sr.-A camara d.:.s deputados, afim 
~losê .Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.~ se:..~ de "deliberar ~obre o ieq\lerlmento por copia inclu
cretario.~osé AntQ11.w, ~a Silva Maia, -secretario. so~·- de Joanõa ' Mar~rid~, que, ~ei -queixa de violeo- ·· 

. . . . . . . . · .... ' . :-,;,:;.'; . . . . .. ' . ·. eias pr~t~çàdts."~p~lo :i:ot~nden~€)~era_t ~a p()licia . na .. 
. _ _- _ _ _ _ · _·· ,pessoa/do-nllio'.dasupplu:ante; p1emsa que pelare-

RESOÚJÇOES DA CAMARA _,.; ., . pait~~~~~e· y~-::·E~. se 1Jle';m.i~istrêm as .necessaria!! . 

. ,._. · ·Inm. e ; Exm. •• Sr.-Cons~h[~ ~a ·<:âinar~ · do,s;~~~ l~~!j:fg:~~ful~~'di1~~PM.á<t ~;..~!~~.foa;:a · <que 
putad_os, :~ta. indicàÇão ~~:úiíhdósseus m(lmb(Ó!1: ;l·:)Jeus•guarde:·á:V .:Ex.· Paço da· ~~ara : do~ dep~
que ,o pre&J,IJen,te da· prdri!!Cla d!t Parabyblt;l:i~f ·Nor&e _• lados, ~ID '~.,~~:Seiem~ro de . 1826.";"':S.~~:~:VIli;;CODde 
por um .. !~u~() ' «!~ ' .1!-nloridado.~gue . l_h.~. ~ .c:obfedd~~· ~e C~ra~~~~~F!()$8: lbcardo da . Cos~~gvaa,. d#: ,. 
COJ1~~ .,~ . ~~es e \raball~()s:~pu.~!lcm-s c_1da4ão h-· ~!l~':~-~~c., .. ':;~ :·:_;, ~, ··, ' · . , , - .' • .. ·.· · .. ____ ;,> 
~s!. ~1!1 ;p,~y~~ , ,~en~e.nça ~nLie!Jln_atorJa~ ~ c~n~a _ _ ·. , lll~.: ~-~x~t~r:,~ A Ç&fl!ara ·dos. deputados afbn.• 
os~tos:~~~~d.u,~~ ~~ra~t~d()s,;pe~a ~o~stttutçao_,J .d!3:d~hber~r;.~_obr.t'~.O ::requer1mento tncluso dos· o~· .. 
resolyeu- a. 'tllmara ·dos· dep,utados; ·que, .. eu. rernet ... · .c1aes da see~.\A~' d.~~ IOvem()'·cla·Bahie_, ácerca dos -_ 
t_ess~t á J ~ E~; :.--: cor.ia • inc~usa . ~a· cit~a _.: in~i,caÇ~~;_ e1llolument~~;~lli;t'ijs_~le~idos ~ollre ·_o!" . pas8apor-

, · aflrn ~e que, ~o!Dan~o em ·· co_ns~~eraçao _ o . se~~c:c>.n~ . tes; · p~rb!:"4'0_±~~ll~es dos . n&:_VlOS .Dltu~naes ~ 1lS• 

.-•• ~~~()f~~-~1tll~Lre-os _·esc~clmell~~s __ --~~~!~::~;;~s~{i'?\-e~Clos _._;;s .o~cta~s~.~itm~--~e _ 
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estado d~s · nego~ios ,d~ J]]B:ri~ha-: :-ptecisa:ciue ~lo' .F-eliciano ~e$ndes . . Pinheir. o. ~·José; Ricardo da 
intennedio de y~-EL ..se. munstrem:as ~necessanas; Costa. -.Aguta1' ·de: .Andrada~_ ~- - : .. "· , . • : . , 
-ooticias-sóbre:este obj~to,;·com a cópi~ :da ordem , ··lllm. ·e Exm.· Sr.; ;,;;..;A eamatados -deputailOS'Sobre 
que- estabeleceu- .aquelles 'e~olu~entos, bem:eom_o, : a proposta de um dos seus . membros, eoruôrman-.. 
de qualq!,ler · ou~ras· . deterrm~açoes -que . se. .ten~aa • do-se• com o parecer. da com missão de~ agricaltiira e 
dado a tal respei_to. · . · · -· · · · -· · ' commer:tio~· resólveo que S.!'.'P~~se ao· governo de' 

De_os guarde ,a :y. -~!>aço .da Clll!l.ara :do~ .d~pu- Sua Magestade ·-o Imperador; · pelo interaie~Uo ; de· 
tados :ef:!l5 · !I~ :Setem~~O: de ~826. ~Sr • . ~conde, V· Ex. os-seguintes artigos: . .1.0 o risco da ~- ponte 
de Paranagua.-Jose R&C(trdo da Co~ ta Aguwr. . de • _chamada do :Brejo na estrada de .. Mi.Jias .Geraes, .cóm 
Andrada._ : .. · . · · . . declaração de. direcção;, que bit -de Lero caminho_,· 

lllm. e Exm~ Sr. -~ .A. camara dos: deputados, que desta ponte de~ e seguir até ·o· lugar ehamado. 
afim de poder deliberar sobre· o. requerimento· i~- - ;Calhamaço, com.· tpdas .as, averiguações sobre _,o 
cluso de Esta~sláo da Rocha- Vi~nà;· que se· queixa . termo e ·avaliação:, :4a mesma po~te,:e dos '~terros. , . 
·de se aehar :Vlolentamente,semndo nos ·naYios de a:-que se·maudo~ proceder ,.pela -mtendenCia geral 
guerra, depois ·de haver estadopresci,muito tempo á da: policia:;2.0 o risco da pçmte ;cbamada de-Merity; 

. bordo da:·Presiganga.:no port.Ç»:da ~a p9r·ordem na sobredita estrada, com iguaes declaracões.: 3.0 

do éx-presidente daquella :provincia Francisco. Vi- .um. exame circum~ciado, .e exacto · áêerca da 
eente -Vjanna :resolveo: confirmando o , parecer 'da. mesma estrada, no qual se declare se é conveniente 
commissão de constituição,' que :pelo-intermedio de . dar~lbe íi.Ovadire~ção·desde o silio chamado Encru- · 
V. Ex. se solicitassem Jlrevias ~nformacões sobre o zilhada de Irajá, seguindo pelos engenhos:&tafogo, 
requerimento~ '-0 .. que :participo a ·v; .. E'x; . -para que :Pavuna,, e S. Matheus,. até eatrarna me5ma estrac;ta, . . 
suba ao conhecimento ·de Sua .Magéstade;o Impe,..: nás .altura~ <!.e, M;àxamb:oznba; : e. pi>tide'rai!do-:se as· . 
rador.. : _ .. . .. ,· ~ · .: · . ·: c- ·· · : viln~a_gens; t?~ili.convêniél)~~s, ,qiie pqssãi:(~esultàr 
··.Deo~ guarde a.v~ Ex.·:-Paço dà camara: do~-depa...,_ desta ~~Pl"~á.;A.o o risqop~ra · u~a;í><ültà'tí~ P,o;to· 

tados;·em '5 de Setembro de -1826.;-.Sr.· VlSConde de Iguassú .no lugar chamado. Marambaia, .. com o 
de Paranaguã. - José Ricardo da Costa AgÜiar de- · orçàmento dâ . sua impo~tancía;. be.ai .. : é~ mo;. da ·· do 
Anàr;ada~ .· .. I I ' . aterro necess'itrio. :O: que :paitiéipô ay:· ,·,E'x~ 'páiiL 
-·lllm/: e ~-~ ·sr.·-,A· ·camara.:dos .:•deputad~s; •· que sub~ ao,-coílliecim~IitpJie SuaMagest~d~o ;rn:í-:-

sendo-. lhe presente O inclUSO'·J:equcrimento. enviadO· peradoJ: •. ~ · ' . : .. . :: ' ·· . · ,· ·.· .. · · · • · . . 
por V. Ex. em oftlcio de 29 do mezpro:xinro.passado • _ J?ea~--g~ardil a y.: ~;-x~ Pàço':da ~m'ara dÓs.depu7 
de Augusto Xavier ·de Carvalbo, ·membro da- mes- tados, em,º-~e $~tei11.bro d_e .1826 • ....-,Sr..José"Feli~ . 
ma-eamara, sobre os.subsidios que -nesta qualidade cian? Fernandes Piriheiro~ ~}ó~e.·~~c~r.~<t~à Costâ 
deve _· vencer·: .· resolv~o, que se restituísse a V. Ei. Agut(l.r de _Andrada. . .. . - · . ; . , , .: , ., :. ; . . . 
,o mesmo conteúdo·do·dito requerimento por enten"-· . : .Dl~: e ·:Kxm;:. Sr~.7 F9rã!) · presentes·a_Ç~ara . 
der que não compete.a eama1;a · conhl!cer· da.sua;ma- d,!>s, de.puta.dos .os :, douS,.offic1ós ·.a e· V~· ~i. dê .. ~ :.e· 4. 
teriaA~ que part~cipo a ' V. 'Ex. ;para gue .suba ao dp éorrénte · ~e~,- e ás . ~o'ri~_ülta~ ,é ,::~tfli~ios;; :<ia~ os 
conhecimento -de :Sua :Magestade -o Imperador. ·. . ~~ompa~]lavao, .. e.:!-;U~?I?Ill)~!'l p~rt~Cip_;u; ;t: y~ ~· . 

· ·Oeos guarde a ·V ;; 'Ex. -·Paço da·'.camara dos .de- . :q~.e a rn~~ma camara J.4 , ):lias: .. t~m:dado _o: co.nveril:-
putados, em 5 de Setembro da 1826. -Sr. vis- ente dés.tino~ .. ·: .. · ,' '.: __ · ·. :.· -. _ ·... : _. 

· · eond~ ,de .lla.ependy .. ':""""J.:o~é. Rica r~ da;Cc,Jsta A guiar . : . J?~ós. guarde a V • .'Ex . . ~ac;o dª-. ~am~~a .4oS: de'pu-
de.,.á-,tdrada. :.,. · · tados; em 5 àe Setembro . de: l826~.:_s:r:José:· . Feli..; 
~ ·lllin•.'e··E~. ·sr.·--:- A eamara ;dos deputados, sen- ci;t~~ ~ernanªe~: P~~~~i"o~~ 'J~sé' Rig~_r4o ·g_~posfà 

do;.. lhe '·presente o· incluso.· requerimento enviado. A,gutar._ ,ãe A'{ldrad.a:· ; :,: ,_· ~. ; ·' ·.: .::' : .~; _·_,· ... 
por :v~ ·Ex:.iem officioàe'30 -domez:proximopassado; . Illm~ . e. Exm ... Sr •. :-PEllo .offi._cio: do ,~o de 
em.'que Manoel 'do NascimentOoCastro ·e.Silva,-· mem·· estado dos negocies ãa justiça, cuja cóp,!a'l;e~n~tt~i 
bro da'mesina: 'camara~. pede :o·.pagamento .do. sub- inclusa, ficou a camara . dos deputados sciente de 
sidio, ~~ couio:tal·· lhe ·.'i\~· pe_:te~~·er: ~solv:~o 'que haver ~ria ~agéstad~ : o· ~lJilP..e~~d~~:: ~an~ci'o~a~i(o 
se·resti~rsse a·~V.rEx~ ·.o mesmo.requerunento; por decreto da assembléa gerai ·legislattva, · que·propo·r• 
entender ·' que: · ·não: ~eo~peté•á· eaina-ra.: conhecer. de cio na. o .meiQ;.de pode. r ser effectiVQJt :rodos Q~ ~abi
slia ·materia: O que: participo a,~~- ~x. -para que :tantes do·;Btasil.o .beneficio .do§ 8°,,do.-ait.-10Lda-· 
súba ao conhecimento de Sua Magestade o -Impe.;. :constitâição..do:imperio ;. a •m~sma, ,camara1 :,me._or:~. 
rador. ' :, · / .. l: :•.:;,:. : ___ -,;~ .. :.i:·.<· .. :r ,d.e}la,'qne,eu-ass~ . opar.ticipea,y. .. Ex.-_para,q:ue. 

-Deos o.guarde .-,a . -V~ ~-)>aço da-.eamara dos: .4e-, :seJa pr~sente no·_senadp.: . . .-. ,,:'. ,.~, '·,·. ··;; . ,.~: .. 
putadQs, em,5 .. d,e-$eteQ1Qro.:@:. -1,826. '77" . Sr. ,José, : Deos- guarde .. :a: V. Ei.· Paço da;camara..dos de-,. 
F:eli~ano . ~ern.atides ;f:mp~irQ. :--:-;-!,_()sé "Ricar_.do da. ;putad~s, em 5. de . Setembro de 1826. ~Sr •. ~oã9 
Costa • .A.gtuarc~e . ·.A1!4ra!la•. ~·:->, :. . . . .. , _., , Antoruo Rodrigues de Carvalho.- José R1.cardo 
-:Jllm:-i·Ei·:,Sr: .::..:..,A;:camáÍirlos :~ dêputados· tem ;da Costa 49~~ar, ~e . .-1n.dr~~· . , . ,, .:..; ·; ,, _ . ' · 

deliberado, que õ .:bacliarei:: F-rancisco ~~mes.-:iie: ~ Dlm. e Ja' Sr:·.....:... Pelo officio·: da<'cópi'â inel~ 
-Camposfitue:' teoi. se~M-.~é· ~ffi~i:iuàior da-:m~,.. :ficotL a, ~ara.d~s ,depº'~d,Q§~ ~iElJ,lte. !1~-: . bav~~, S~a 
~,!1ique;mcnmp}~o:!lo~·~ô de, ~~os,pape~, ;Magesta~~ o.,lmpe~~or •. ~nçç1911..ªdp ~td~c.re.~ .~ 
é<ltm?S, respec\J..!O~ : e · por!<eJles-,respoosavel.até a .assemblea;-,geJ;al J~ª~V<J, :SQ~I;~J a, :exce~o .ao 

· sessã:o· 'do: .ann(-l_)rCxi!Do · ~&ar?;· 'e--q:ne io·p_orteiro· (<!i~ej~o, d~ ~prqpriedad~ ~ , e: ,~~~L ~!1-_to~~9 ~ ,faier, 
mór Pedro Ursm1 Gnmaldi seJa encarregado ·da ~estaJ!~J<~l~paçae ajY. -)ª~-• : w,ra· ~ :.SeJil. p~~eli~tf· 
guardade:tod~s ,<~s,~no.v.~~, ;e_d~~io..4acasll.. ::e ·n(l,sena~o •. .. _,.. :~. , -.·.:··· ,, .-., , , ; ; :;>~ ,:-., .· ; ,, _ 

· meoordenon,: qu_e , ~ .~o,-parijç~_pas~e:a. Y. ~-: .. DeQs.~rde.:a V-..EL,· J>a_w .dll cam~- ()os. ~ de:.. 
para :que seja :presente;!l:,.SUª- _Magçs.la4e . .o ; lniP.~:. :putados, em. 5 qe . S~~mllro, .de , 1~.--,. S!~·.JÓão 

;;=E.i~a~~~~E:eli=~~~;u;~~zt: 
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. SESSÃO IMPERIAL DO ENCERRAMENTO 
DA 

ASSEIBLÉA. GERAL LEGISLA. TIVA 
E::M: 6 DE SETEJY.I:BRO l:;)E 1826 

Presidencla do Sr. Visconde -de ·Santo Amaro 

Reunidos os Srs. senadores e deputados no paço · throno, e I_D~n.da~o assentar os Srs .. senadores e de
do senado pelas onze horas da manliã, procedeu-se putados, dir1g10 a assembléa o segumte:· 
á nomeação da deputação destinada a receber S. M. 
Imperial, sendo para esse fim designados por sorte 
os seguintes senhores : • 

Senadores 

Visconde do Fanado, Sebastião Luiz Tinoco da 
Silva, Estevão José Carneiro da Cunha, Affonso de 
Albuquerque Mararibão, José-Joaquim de Carvalho, 
Visconde de Lorena, Jacintho Furtado de Mendon
ca, Lourenço Rodrigues de Andrada, Luiz José de 
Õliveira, Barão de Cayrú, Visconde d~ Queluz, Ba
rão de Congonhas, Francisco dos Santos Pinto, José 
Caetano Ferre~a dé Aguia:r. · 

Deputados 

Candido José de ·Araujo Vianna, Joaquim Gon
calves Ledo José Gervazio de Queiroz Carreira, 
Àgostinho L~itão de Almeida, José Corrêa Pacheco, 
José Lino Coutinho, Francisco d_e Paula Souza e 
Mello Monsenhor Pizarro. José de Souza Mello, 
José da Costa Carvalho, _João Jos~ J:.opl)s ~endes 
Ribeiro Dioao Duarte S1lva, Plac1do Martins Pe
reira J~sé B~nto Ferreira de Mello, D. Nicolâo Her
rera 'João Ricardo da Costa Drumond, Thomaz Xa
vier'Garcia:de Almeida, José Ribeiro Soares da R?
~ha, José Cardozo Pereira de Mello, José _Custodio 
Dias,' Raymundo José d_a Cunh~~; Matto~, DIC!go An
tonio·Feijó João Joaquim da Silva Gu1maraes, Ga-
briel Getulio Monteiro de Mendonça. · 

Ao meio dia ruanunciou-se a chegada de S. M. Im
perial; e sendo recebido pela deputação ã_ porta do 
edificio foi por ella acompanhado at~ ao throno, 
depois de se unirem á mesura depu~çao na entrada 
da sala· os Srs. presidente e secretarias. 

Tendo-se S. 1\1. o Imperador assentado no seu 

« Discurso 

« Augustos e dignissimos representantes da na-.. 
cão brazileira. 
• « A execucão da lei é o primeiro .dever ·de todos 
os cidadãos. :l!:lla marca quatro mezes para as ses
sões desta assembléa : são findos, e por~nto é che
gado o tempo de se fechar; e para esse fi,m eu 
me acho entre vós. Os trabalhos desta sessão não 
têm sido tão pequenos, que não dessem jã alg~as 
leis, e igualmente, que nos não deixassem sobejas 
esperanças de que na futura appareção, n_ão digo 
todas, mas grande parte daquellas que são neces
sarias para ser littel:almente execut~da a constj.tui
ção. A harmonia, que rt>inou entre as duas cama
ras, e o quanto se. empenharão na felicidade,_ e_ grau:.. 
deza da nação, deiXa bem vêr 9;ual é o espmto pa
triotico, de que esta assemblea se acha animada. 
Conseguio-se o que en esperava, começarão, e fi;n
darão as sessões, presidindo a ellas a prudencia, e a 
sabedoria. Cumpre agora aos illustres senadores e. 
deputados, que houverem de retirar-se para as diffe
rentes províncias do.imperio, ·que durante o inter
yallo,que haaté a abertura da sessão do ann~fut~o, 
meditem sobre o modo de fazer prosperar o_Impeno, 
e facão da sua parte, quanto puderem, persuadindo 
aos -povos qual deve ser sua obediencia ao governo, 
mostrando-lhes que, quem obedece ao governo, obe
dece ã lei, e que·aq:uelle, que .obedece ã lei, tem se
gura sua honra, VIda e propriedade. » 

'IMPEllADOR CONSTITÚCIONAL E. DEFENSOR PERPETUO 

DO llRAZIJ.. 

Concluído este acto aos oito minuto-s depois ·do 
meio dia, retirou-se S. M. o. Imperador com o mes
mo ceremonial, que tinha havido na sua entrada,_ e 
dissolveu-se ã assembléa. . · 
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